گفتوگوی «صبح امروز» با کارآفرین نمونه

به بخش خصوصی اعتقاد بیشتری دارم

دربان ثانی80 :درصد مشکالت ما ناشی از تحریمهای داخلی است
علیرضا دربان ثانی ،عضو کانون کارآفرینان و اتحادیه صادرکنندگان
خراسان رضوی است .یک فعال...
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تعامل سازنده با جامعه جهانی نیاز به همراهی در داخل هم دارد

دیپلماسینرمونفوذموثر

اخبار

تمام سرنخها به یک اسم میرسد

ک به
خلیل موحد عامل ارسال پیام 
نمایندگان

علی روغنگران

خبر

خبرنگار

Ali.Roghangaran.solh@gmail.com

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
خراسان رضوی گفت :بعضی از افرادی که به نمایندگان
پیامکها را ارسال کردند ،اصال نمیدانند  FATFچه
هست.
به گزارش ایسنا ،محمدرحیم نوروزیان در خصوص
منبع پیامکهای ارسالی  FATFبه نمایندگان مجلس
اظهار کــرد :متولی اصلی پیامکهای ارسالی به
نمایندگان شناسایی نمیخواهد و خود افراد دخیل در
این امر اعالم کرده اند که ارسال این پیامک ها کار چه
کسی است.
وی ادامه داد :البته پیامکهای ارسالی تهدیدآمیز
نبوده و در واقع یکسری پیامکها ارسال شده و منشا آن
هم مشخص است که از کجا بوده است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
خراسان رضوی افزود :این فرد تاکنون دستگیر نشده و
از سوی یک حسینیه است که آشکارا اعالم کردند که کار
آنها بوده و مساله پنهانی نبوده است.
نوروزیان بیان کرد :این فرد آقای خلیل موحد(عضو
سابق شورای شهر مشهد) بوده که در حسینیه ای در
خیابانچمرانمشهدمشغولفعالیتاست.پیامکهای
ارسالی تهدیدآمیز نبوده و آن ها اعالم می کنند که این
پیامک ها بیشتر حاوی هشدار و اطالع رسانی است.
وی تصریح کرد :در عین حال این کار مناسبی نیست
و اگر کسی در خصوص طرح های مجلس اظهار نظری
دارد ،میتواند انتقاد و نقد کند و اشکاالت آن را بیان
کند .یکی از نمایندگان اعالم کرد که مخالفان این
جریان حتی یک خط دلیل برای ما ارائه نکردند که دلیل
مخالفتشان با این طرح چیست .این که قسم بدهیم و
تشویق و تهدید کنیم ،کار درستی نیست.
نوروزیان گفت :بعضی از افرادی که این پیامکها را
ارسال کردند ،اصال نمیدانند  FATFچه هست؛ این
نوع حرکتها مطرود است و ما باید برای رای مردم و نظر
آنها احترام قائل شویم.
وی بیان کرد :همچینن رهبری که در راس کشور
قرار دارد نیز اعالم کردند که مجلس خودش در این باره
تصمیمگیری میکند .این نوع حرکتها محکوم بوده و
ارسال پیامک به نمایندگان راهش نیست و میتوانند از
طریق نمایندگان و رسانهها مطالب خود را مطرح کنند.

دوبــاره و به رغم واکنشهای منفی مخالفان ،نقش
دیپلماسی در روابط خارجی ایران در هفتههای اخیر پر
رنگ شده است" .حسن روحانی" و "محمد جواد ظریف"
در تالش برای ایجاد همسویی روانی و عملی با برجام و
به دنبال آن کمرنگ کردن سیاستهای تهاجمی دولت
ترامپ علیه ایران در جامعه جهانی ،بروز موفقی داشتهاند.
اگرچه هنوز نمیتوان درباره نتایج این تالش پیش بینی
روشن داشت ولی توافق گروه  1+4برای ایجاد راهکار
عملی در کنترل و کم اثر سازی تحریمهای  4نوامبر ایاالت
متحده برجستهترین نتیجه آن است.
بازتاب مثبت سخنان رئیسجمهور روحانی در هفتاد
و سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد،
گفتوگوهای موثر او و تیم سیاست خارجی در نیویورک از
التهاب اجرای مرحله دوم تحریمها تا حدود زیادی خواهد
کاست ،اگر مخالفان تعامل سازنده با جامعه جهانی در
داخل و نیز مخالفان بیرونی به ابتکار تازه در تخریب این
روند دست نزنند .یکی دیگر از دستاوردهای پررنگ شدن
رویکرد دیپلماسی فعال در همین روزها ،بیاثر کردن
اهدافی بود که دونالد ترامپ با پیشنهاد برگزاری نشست
سران کشورهای عضو دائم و موقت شورای امنیت سازمان
ملل درباره ایران به اجرا گذاشت .افراطیون واشنگتن برای

ایران اما با انتخاب دیپلماسی نرم و آنچه حسن روحانی و محمد جواد ظریف عمل کردهاند ،سیاست «نفوذ موثر» برافکار عمومی جهان را دستمایه قرار دادهاند.
آنان این باور را بار دیگر در صحنه جهانی به رخ کشیدهاند که در عرصه سیاست ،متر «منابع قدرت» با متر «نتایج دلخواه» همیشه همسان نخواهد بود

این نشست اهمیت ویژه قائل بوده و براین تصور بودند که
خواهند توانست ،حداقل بخش اروپایی گروه  1+4را در
مخالفت با ایران همراه خود کنند.
منازعه ایران و آمریکا در حالت معادله نابرابر قدرت
است .واشنگتن با تکیه بر قدرت اقتصادی و نظامی
خود میکوشد ایران را به دوران انزوا بازگرداند .ایران اما با
انتخاب دیپلماسی نرم و آنچه حسن روحانی و محمد جواد
ظریف عمل کردهاند ،سیاست "نفوذ موثر" برافکار عمومی
جهان را دستمایه قرار دادهاند .آنان این باور را بار دیگر در

میشود که منافع ملی را در کوتاه و بلند مدت تامین
کند .سیاست خارجی بازتاب و استمرار سیاست داخلی
است .اگر رئیسجمهور روحانی از تعامل با جهان ،تنش
زدایی با همسایگان و ارائه راهکارهای معقول در تعامل
با جامعه جهانی به عنوان سیاست خارجی رسمی و
عملی ایران در تریبون سازمان ملل سخن میگوید و در
صدد خنثیسازی تبلیغات ضد ایرانی است ،الزم است
در داخل نیز تریبونها در خدمت به آنچه عمل کنند که
نظام سیاسی بر روی آن توافق کرده است .البته ممکن

است این رویکرد در داخل با مخالفتهایی همراه باشد،
اما در انحصار داشتن تریبونهای رسمی از سوی مخالفان
و در انزوا بودن رویکردن دیپلماسی تعاملگرا ،میتواند به
اصالت و اعتبار سیاست خارجی کشور آسیب وارد کند.
تالش نمایندگان ایران در نشست اخیر مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در معرفی و تبیین سیاست خارجی
هنگامی موثر است که در وهله نخست از جذابیت الزم
در ادبیات و فهم عمومی جامعه جهانی برخوردار باشد.
این مهم در ادبیات جاری سخنان رئیس جمهور روحانی و
تیم همراه او برجسته بود .اما مهمتر ،نشان دادن وفاداری
و اعتقاد به ارزشهای اعالم شده در رفتار عمومی است
که میتواند هواداری الزم را از سیاست خارجی در جامعه
جهانی به همراه آورد .بروز برخی رفتارهای مغایر با آنچه
به عنوان سیاست خارجی رسمی کشور معرفی شده،
فرصتی است برای مخالفان خارجی تا تعارضات را برجسته
کرده و به این ترتیب بر دامنه فشارهای خود بیفزایند .نکته
دیگر اینکه در تعامل فعال با جهان ،نمیتوان همچنان
برخصلت دستوری تاکید داشت .تعامل ،رابطهای دو
سویه است که به ارتباط میانجامد .این ارتباط مستلزم
قبول قواعدی است که هر عضو جامعه بینالمللی
باید به آن مقید و متعهد باشد .پیوستن به کنوانسیون
بینالمللی  FATFیکی از همین الزامهاست که برخالف
ی مغرضان ،ضمن تقویت دیپلماسی نفوذگرا،
هوچیگر 
رابطه پولی و بانکی کشور را با بانکهای جهانی حفظ
کرده و در این حال ،بیانگر تعهدات جهانی ایران است.

مگر ایران فقط در تهران خالصه می شود؟

سرویسسیاسی

در خبرها آمده بود که عدهای از فعالین اصالحطلب با ریاست
جمهوری دیدار و گفتگو کردند .تصاویر منتشره نیز ،حکایت از جمع
محدود و دستچین شده از افرادی بود که نمیتوانند حتی به اجمال،
نماینده جریان اصالح طلبی در کشور باشند .شاید دقیقتر و درستتر
آن بود که گفته میشد «رئیس جمهور با تعدادی از اصالح طلبان
تهران مالقات و گفتوگو کردند! » این هم از عجایب و خصوصیات
سیاست ورزی در کشور ماست که افراد و گروههای خود خوانده ،به
نام و نمایندگی از مردم حرف میزنند و به جای آنها تصمیم میگیرند.
البته اقدام رئیسجمهور در مالقات با رهبران جریانهای سیاسی
کشور با هر سلیقه و گرایشی ،امری پسندیده و ضروری است؛ اما
مسئله مهمتر ،سازوکار انتخاب این رهبران و فعالین برای شرکت در
این جلسات هم اندیشی است!
قطعا افرادی که به عنوان اصالح طلب در جلسه ریاستجمهوری
شرکت کردند ،هیچ جایگاه حقوقی در ساختار عام و فراگیر جریان
سیاسی اصالحطلبی ایران ندارند ،درست است که تعدادی از آنها

دبیرکل یا رئیس تشکیالت ،حزب سیاسی و یا فراکسیون اصالحطلب
در مجلس هستند؛ ولی ماهیت آن جمع محدود ،هیچ ویژگی حقوقی
و گستردگی ملی نداشت .البته اگر جمع فوق با عنوان حزب سیاسی
خاص خود ،با رئیس جمهور مالقات میکرد ،میتوانست واجد جایگاه
حقوقی بوده و در سطح کادر حزب خود در حوزه فعالیت جغرافیایی،
تاثیرگذار باشد ،ولی جمع مزبور حتی فاقدچنین ویژگی بود .عالوه
بر نبود جامعیت با گستره ملی ،کیفیت افراد شرکتکننده هم جای
بحث است.
افرادی در این جلسه بودند که به دلیل برخی مسائل مالی و سوء
استفاده از نفوذ سیاسی ،به رشد خویشاوند ساالری در درون جریان
اصالحطلبی متهم هستند و حتی هزینههای سیاسی فراوانی به دولت
تدبیر و امید در گذشته ،تحمیل نمودند .ترکیبی با چنین کیفیت
متعارض با روح و مرام اصالحطلبی و غیبت اصالحطلبانی آزاده،
معتدل ،شجاع و فرصت شناس ،برای تعدادی از اصالحطلبان جای
تامل داشت و به همین دلیل نیز ،بر نحوه دعوت وترکیب این جمع
انتقادات جدی وارد است .مهمترین انتقاد ،فقدان جامعیت ملی

است.
این افراد در خوشبینانهترین حالت ،اصالحطلبان تهران هستند و
قطعا مسائل و مشکالت کشور محدود و محصور به تهران نمیشود
و کیفیت و شدت مشکالت اطراف و اکناف ایران ،قابل مقایسه با
گرفتاریهای پایتخت نیست .این کج سلیقگی و بی درایتی نهاد
ریاست جمهوری و انحصارطلبی جمع موصوف است که باید خودشان
پیشقدم شده وترکیبی با گستره ملی ،دعوت میکردند .سازوکار این
نوع دعوتها هم محل نقد جدی است .اصالحطلب بودن و شرایط
احراز حضور در چنین نشستهایی را چه کسی تعیین میکند؟
جریان اصالحطلبی یا نهاد ریاستجمهوری؟ در هر دو حالت ،سازوکار
علمی و عرفی چنین جلساتی باید مرضی الطرفین باشد .آیا در این
رویداد سیاسی ،چنین سازوکار عرفی رعایت شده است؟ قطعا پاسخ
سئوال منفی است.
این فعالین سیاسی که بعد از حضور در این جلسه ،خود را نمایندگان
اصالحطلب ملی قلمداد کرده و گزارش نوشتند ،آیا صالحیت فردی
و سیاسی برای نمایندگی مطالبات اصالحطلبان را در سطح ملی

معاون استاندار خراسان رضوی تاکید کرد

رئیس خانه احزاب خراسان رضوی

امروزنیازمندجریانسومیهستیم

رئیس خانه احــزاب خراسان
رضوی گفت :من معتقدم که امروز
ما نیازمند یک حرکت جدید و جریان
سومی هستیم که از خطاهای گذشته مبرا باشد.
به گزارش ایسنا ،جواد آرینمنش در خصوص رابطه
دولت و احزاب ،اظهار کرد :متاسفانه هنوز احزاب در
جامعهماازجایگاهمناسبیبرخوردارنیستند،نظامحزبی
در کشور نهادینه نشده و به طور کلی احزاب در کشور ما به
عنوان یک ارزش تلقی نمیشوند بلکه حزبگریزی و عدم
وابستگی به احزاب یک ارزش تلقی میشود.
وی با بیان اینکه دموکراسی و مردمساالری به عنوان
الگویی که ما آن را از دیگران به عاریت گرفتیم ،بدون
وجود احزاب ابتر و ناقص است ،عنوان کرد :اینکه در

,,

صحنه جهانی به رخ کشیدهاند که در عرصه سیاست،
متر "منابع قدرت" با متر "نتایج دلخواه" همیشه همسان
نخواهد بود.
اما رویکرد دوبــاره به دیپلماسی فعال از سوی ایران
مشروط به الزامهایی است که موفقیت آن بیش از آنکه
به عوامل بیرونی بستگی داشته باشد ،باید از یکپارچگی
الزم در داخل برخوردار شود .به عبارت دیگر ،ایجاد
سازوکارهای الزم برای همسویی و فهم مشترک میان
عوامل داخلی مانع خرابکاریها در اجرای سیاستی

حال حاضر احــزاب سیاسی به ویــژه احــزاب سیاسی
اصالحطلب یا اعتدالگرا نیز حمایتهای جدی از دولت
انجام نمیدهند ،به دلیل کارنامه ناموفقی است که دولت
در سالهای اخیر از خود بروز داده و وخامت اوضاع
اقتصادی ،عدم ثبات ،فقر ،فساد ،تبعیض و تورم نظام
گسیخته فعلی سبب گسترش نارضایتیهای مدنی در
جامعه شده است.
آرینمنش افزود :ما به سرعت در حال از دست دادن
مردم به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی هستیم و دولت
نیز در حال از دست دادن پشتوانههای خود است .عدم
حمایت احزاب از دولت به این دلیل است که نمیخواهند
سرنوشت احزاب خود را با سرنوشت دولت گره بزنند.

داشتند؟ قطعا در منصفانهترین حالت میتوانند ادعای نمایندگی
حزب سیاسی خود را داشته باشند .اما ،جنبش اصالحطلبی ایران
محدود و محصور به این  22نفر نمیباشد .شاید اقدام اخالقی این بود
که هم میزبان و هم اصالحطلبان مسئول هماهنگی و برنامه ریزی این
نشست ،به احترام کوشندگان بی نام و نشان اصالحطلب در سراسر
کشور ،جمعی با جامعیت ملی را مشخص و فرصت برابر برای فعالین
اصالحطلب کشور فراهم میساختند! آنها میتوانستند از هر استان،
 2تا  3نفر از فعالین اصالحطلبی را دعوت بکنند تا صدای استانها
هم به گوش رئیس جمهور برسد .البته تا زمانی که سیاست داخلی
در ایران ،درانحصار نیروهای سیاسی تهران است و تمرکزگرایی در
حوزه سیاست و اقتصاد حرف اول و آخر را میزند و صرف حضور در
تهران یعنی ظرفیت دسترسی سهل و آسان به منزلتهای سیاسی و
اقتصادی است؛ قطعا شاهد حدف فعالین سیاسی استانها از عرصه
تصمیمگیریهای سیاسی و حاشیهنشینی فعاالن اصالحطلب دیگر
مناطق کشور خواهیم بود .به امید روزی که این اعتراض مدنی ابتدا
توسط اصالحطلبان مرکزنشین و سپس نهادهای قدرت شنیده شود.

نوروزیان با اشاره به مشکالت مختلفی که آمریکا برای
ملت ایران ایجاد کرده ،اظهار داشت :همان گونه که مقام
معظمرهبریهموارهبرحمایتازدولتتاکیدداشتهاندبه
نظر می رسد مخالفت های بی دلیل و تفرقه افکنی در حال
حاضر حضور در جبهه دشمن محسوب می شود.
وی اظهار داشت :با دوری گزینی از نگاه های فرقه ای
می توان فرهنگ و نام ایران را در عرصه جهانی مطرح و
توطئه های دشمنان را خنثی نمود.
نوروزیان به تشریح عملکرد موفق دولت تدبیر و امید در
حوزه سیاست خارجی پرداخت و عنوان داشت :توسعه
بیش از پیش روابط ایران با سایر کشورها و انزوای سیاسی
آمریکا به اثبات رسیدن حقانیت ایران در رابطه با برجام در
دیوان بین المللی الهه از دستاوردهای آن است.

فرماندار ویژه تربت حیدریه
گفت :در هیج جــای دنیا با
افــزایــش نــیــروی انــســانــی مشکل
انتظامات را حل نکرده اند بلکه با به روزرسانی و
فراهم کردن سامانه های هوشمند سعی شده عالوه
بر نقش موثر در حوزه امنیت ،با پدیده های نوظهور
در حوزه امنیت اجتماعی نیز برخورد شود.
بــه گـــزارش ایــرنــا ،علی رستمی روز شنبه در
مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح مستقر
در تربت حیدریه به مناسبت هفته نبروی انتظامی
افــزود :نکته همچنین تامین امنیت تنها بر عهده
نیروی انتظامی نیست زیرا همه دستگاهها و حتی
شهروندان نیز باید نقش خود را در این خصوص به

نحو مطلوب ایفا کنند .امنیت یک پدیده اجتماعی
است که با مشارکت حاصل می شود لذا نبادی در
سایه کارکردهای غیرموثر فقط پلیس را در این زمینه
مسئول دانست.
وی ادامــه داد :امــروز جمهوری اسالمی ایران
به پایگاه امن و باثبات منطقه تبدیل شده و به این
توانمندی رسیده که عوامل و عناصر ناامنی را تا
هزاران کیلومتر آنطرف مرزها مهار کند .بر پایه همین
اشراف اطالعاتی دستگاههای اطالعاتی و امنیتی
ایران توانستند با اجرای یک عملیات دقیق نخست
وزیر رژیم غاصب صهیونیستی را فریب داده تا آن
'گاف بزرگ' را در صحن سازمان ملل متحد بدهد و
این بیانگر ثبات ،امنیت و اقتدار کشور است.

به بخش خصوصی اعتقاد بیشتری دارم
امیرمحمد سلمانیان
علیرضا دربــان ثانی ،عضو کانون کارآفرینان و
اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی است .یک
فعال اقتصادی که وقتی پای صبحتهایش بنشینید
قبل از هر چیزی صداقت و تواضعش جلب توجه
میکند .اگر بدانید که او از سال  60یعنی نزدیک به
 37سال پیش کار خود را در عرصه بازرگانی آغاز کرده
است ،متوجه میشوید که غیر از صداقت ،پشتکار و
جان سختیاش در اقتصادی که بخش خصوصی را
نحیف و رنجور میخواهد ،ستودنی است .او افتخار
میکند که در تمام این سالها و «با تمام سختیها
کارآفرین مانده است ».و امروز عالوه بر صادرکننده
نمونه تولید کننده نمونه هم هست .روزنامه «صبح
امروز» در انجام رسالت خود که معرفی چهرههای
اقتصادی موفق است ،با افتخار میزبان این تالشگر
روزهای سخت بود .در ادامه این مطلب گفتوگوی
صمیمانه و از سر دلسوزی وی را میخوانید.
80درصد تحریمهایما داخلی است
مدیر عامل شرکت کاالکودک طوس با اشاره به
نابسامانیهای بازار ارز گفت :بیشتراین مشکالت
اثرات تحریمهای داخلیست نه خارجی! االن بیشتر
تحریمها در کشور داخلی بوده است و ما هیچ تحریم
خارجی نداشته ایم .در ایران  80درصد مشکالت
اقتصادی داخلی است و تنها  20درصد مشکالت در
ارتباط با تحریمهای خارجی است.
علیرضا دربانثانی معتقد است :عمده مشکالت
در کشور ما داخلی است و بسیاری ازین مشکالت به
دلیل همدل نبودن و مشاورهها و تفکرات بدی است
که در دولت وجود دارد.
قوانینی که میآیند و میروند
عضو هیئت رئیسه کانون کارآفرینان خراسان رضوی
تصریح کرد 6 :ماه پیش آمریکا از تحریمهای آینده
خبر داد ،چرا ما خود را برای تباعات آن آماده نکردیم؟
چطور میشود که طی  24ساعت قانونهای جدیدی
را مشاهده میکنیم و همین قوانین تا هفتههای آینده
ابطال میشود و قانونهای جدید دیگری به روی کار
میآید؟
وی با اشاره به این که کشور از مدیریتهای غیر
کارآمد رنج میبرد ،اضافه کرد :در عرض یک شبانه
روز مدیران ما تصمیم گرفتند که نرخ سود بانکی را
کم کنند .همین تصمیم که بسیاری از فعالین دلسوز
اقتصادی از جمله رئیس کانون کارآفرینان خراسان
رضوی حاج آقای روشنک نسبت به تبعات آن هشدار

داده بودند ،موجی از نابسامانی و جنجال را ایجاد
کرد .مدیران ما به این فکر نکردند که تکلیف دستهای
از مردم که در سنهای باال با سود پولشان زندگی
میکردند چیست؟ مخارج این دسته از مردم از کجا
تامین میشود؟
وی گفت :به فرمایش امیرالمومنین(ع) فقر که وارد
میشود ایمان خارج میشود .پس چه انتظاری است
که مردم به بیراهه نروند؟ دزدی و هزار کلک شکل
نگیرد؟ وقتی شما یک راهکار و یا تصمیم مدیریتی را
پیاده میکنید ،برای عواقب آن مسئول هستید.
ارتباط بخش خصوصی و دولت
علیرضا دربـــان ثانی در ارتــبــاط با بخشهای
خصوصی و تصمیمات آنها گفت :در ماده  6قانون
کسب و کار گفته شده است که همیشه وجود یک
بخش خصوصی در تمام تصمیمات دولتی الزامی
است که متاسفانه این امر اکثرا انجام نمیشود.
دربـــان ثانی گفت :اقتصاد بخش خصوصی
باید مهار شود .باید همه همدل شوند و در بحث
کار شراکت کنند .مهمترین مهارت بــرای بخش
خصوصی ،مدیریت اقتصاد است که به تنهایی از پس
آن بر نمیآید و نیاز به کمک دولت دارد .دولت باید
در درجه اول جلوی رانت را بگیرد .تا زمانی که رانت
باشد ،بخش خصوصی پیشرفت نخواهد کرد.
تالش برای جدایی صنعت از تجارت
وی در ارتباط با منفک شدن وزارت خانههای صنعت
و تجارت گفت:من به عنوان کسی که کار تجارت و
تولید انجام میدهد ،مخالف ادغام این دو حوزه در
یکدیگر بوده و هستم .این هم از آن تصمیمهای
غلطی بود که نباید انجام میشد .امروز هم عالقه

نگاه

وام،اشتغالایجادنمیکند
در این مدت تسهیالت زیادی برای برپا کردن دار قالی به
بافندگان فرش داده شد اما صادرات آن به زیر  400مورد
کاهش یافته است .باید ابتدا بازار فرش ایجاد شده و
رونق یابد و سپس از آن اگر فعالی خواست دار قالی بزند
به او وام ارائه شود .معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
همچنین بر لزوم گسترش رسته فعالیتهایی که ظرفیت
اشتغالزایی در دوره تحریم را دارند تاکید و بیان کرد :در
دوره تحریم رسته فعالیتهایی مانند پوشاک ،مبلمان،
کفش ،پتروشیمی ،آی.تی و گردشگری میتوانند رونق
گرفته واشتغال ایجاد کنند ،در عوض برخی از فعالیتها
مانند صنعت خودرو و لوازم خانگی دچار رکود میشوند.
اینک که با تحریم مواجهیم باید رشته فعالیتهای اشتغالزا
رونق گرفته و توسعه یابند.

مدیرکل دفتر هماهنگی و امور
اقتصادی استانداری خراسان
رضوی گفت :فعالیت دو بازارچه مرزی
دوغارون و باجگیران در این استان به صورت مستقیم
برای افــزون بر  400نفر از خانوادههای مرزنشین
اشتغال ایجاد کرده است.
علی رسولیان روز یکشنبه در حاشیه بازدید از بازارچه
مرزی دوغــارون افــزود :توجه به اقتصاد مرزنشینان
میتواند نقش ویژهای در رفاه ،پیشرفت و توسعه نواحی
مرزی ،افزایش استانداردهای زندگی مردم و بهبود آن،
کاهش فقر ،توزیع مناسب درآمد ،ایجاد فرصتهای
شغلی ،استمرار زندگی در روستاها و مهاجرت معکوس
داشته باشد .وی ادامه داد :امسال صادرات انواع کاال
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نمایندگانمردمدرخانهملتباالحاقایرانبهکنوانسیون
مقابله با تامین مالی تروریسم CFTموافقت کردند.
روز گذشته ساختمان بهارستان شاهد ساعتهای
پرتنش ،نطقهای آتشین ،شعارهای وکــای مــردم،
پالکاردها که چند وقتی هست پای ثابت صحن علنی
شدهاند و در آخر پاره کردن کاغذ پشت تریبون بود.
مجلس شورای اسالمی که از اسمش کامال مشهود
است ،جاییست برای مشورت ،بیان نظارت علمی چه
مخالف چه موافق ،بحث و گفتوگو ،نقد و پیشنهاد و در
آخر رای گیری برای انتخاب با خرد جمعی.
متاسفانه فضای اخیر مجلس کمی شبیه شوهای
انتخاباتی شدهاست و سوال اینجاست وقتی نمایندگان
تریبون و جایگاه بیان نظرات برای اقناع همکاران خود
را دارنــد؛ حتی تریبونهای رسمی رسانهها برای ابراز
نظراتشان موجود است تا هم صدایشان را نمایندگان
دیگر بشنوند هم موکلنشان ،چرا برای به کرسی نشاندن
دیدگاههای خود دست به اموری نامتعارف می زنند.
پارلمان که به نوعی نماد دموکراسی برای هر حکومتی
است ،با رای مستقیم مردم و در ایران بعد از گذار از فیلترها
و احراز صالحیت تشکیل میشود؛ باید بیش از هر مکان
دیگری در دایره قدرت نشان دهنده خرد جمعی و پایبندی
به اصول منطقی دموکراسی باشد .ولی چرا در حال حاضر
زمانی که نطقها خوانده میشود ،زمانی که نمایندگان
در مقام موافق و مخالف پشت تریبون نظراتشان را بیان
میکنند .صحن از هیاهو پ ر میشود و شاهد صحنههایی
هستیم که هیچ شباهتی به جایگاه کرسی مجلس شورای
اسالمی ندارد .مگر در واقع قرار نیست همین نطقها و

نظرات کارشناسی مبنای انتخاب و رای برای نمایندگان
باشد.
برگردیمبهروزگذشته،وکالیمردمقراربودبرایالیحهای
که ماهها میشود نقل محافل شده است تصمیم بگیرند.
انتخاب تاریخی که یقینا مدتها از آن یاد خواهد شد .اگر
از تمام حواشی که در ابتدای سخن ذکر شد بگذریم در این
موضوع خاص اتفاقات دیگری هم افتاد .پیامکهایی که
چند وقتی میشود برای نمایندگان ارسال میشود.
اما با تمام این حواشی در نهایت و بعد از گذشت یک سال
باالخره مجلس کار بررسی لوایح چهارگانه را به پایان رساند
و نمایندگان در نشست علنی روز (یکشنبه 15 ،مهرماه)
مجلس شــورای اسالمی با الحاق ایـران به کنوانسیون
مقابله با تامین مالی تروریسم  CFTبا  143رأی موافق،
 120رأی مخالف و  5رأی ممتنع از مجموع  271نماینده
حاضر در جلسه موافقت کردند تا وضعیت ایران در FATF
به حالت عادی درآید اما نظر مجلس شورای اسالمی برای
قانونشدن این لوایح کفایت نمیکند چون هم اکنون دو
الیحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دو الیحه در
شورای نگهبان هستند و باید منتظر ماند و دید ،آنها چه
نظریمیدهند.
حاشیهنگاریپذیرشالیحهCFT
حضور وزراء دولت همزمان با بررسی الیحه CFT
در مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 15مهرماه به دلیل
در دستور کار قرار گرفتن الیحه «الحاق دولت جمهوری
اسالمی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تامین
مالی تروریسم» موسوم به  CFTشرایط خاصی داشت
چرا که عالوه بر حضور پررنگ خبرنگاران ،عکاسان و
تصویربرداران رسانه های داخلی و خارجی برای پوشش
لحظه به لحظه ،افرادی همچون سید محمود علوی وزیر
اطالعات ،محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ،محمدباقر

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و رحمت ا ...اکرمی
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی را به صحن علنی
قوه مقننه کشانده بود .البته جنیدی معاون حقوقی
رئیسجمهور نیز همزمان با شروع مباحث خودش را به
صحنعلنیرساند.
درخواست نمایندگان برای رای گیری علنی و آشکار
ابتدای جلسه با تبریک هفته نیروی انتظامی از سوی
رئیس مجلس شورای اسالمی خیلی آرام شروع شد اما
به دنبال پیشنهاد نمایندگان مبنی بر اینکه رأی گیری در
خصوص "الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به
کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم" به
صورت آشکار و با کاغذ باشد ،تصمیمگیری در خصوص
این مهم را به رأی گذاشته شد التهابات کلید خورد.
سخنرانی دو موافق و مخالف الیحه CFT
در ادامه با حضور محمد دهقانی نقندر ،نماینده مردم
چناران و طرقبه در مجلس به عنوان اولین مخالف الیحه
 CFTهمه توجهات به جایگاه سخنرانی جلب شد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای
اسالمی در اظهاراتش تاکید کرد از سال  95افرادی که
الزامات  FATFرا پذیرفتند قبل از تصویب آن شروع به
اجرایی کردن تعهدات کردند؛ بر این اساس این الزامات
موجب شد در زمینه اقتصادی دچار مشکل شویم.
در ادامــه بهروز نعمتی  ،نماینده مردم تهران ،ری،
شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس به عنوان اولین
موافق الیحه مذکور در جایگاه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه همین امروز نمی توانیم نفتی را که صادر
می کنیم ،پول آن را به داخل کشور وارد کنیم ،تصریح کرد:
اگر مبادالت مادی خارج از  CFTانجام شود ،باید بپذیریم
که بابک زنجانی های جدیدی ایجاد شود و پول کشور را به
حراجبگذاریم.
سخنان بهروز نعمتی با اعتراضات دهقانی نقدر مواجه

شد .
سید حسین نقوی حسینی  ،نماینده مردم ورامین و
پیشوا در مجلس نیز دومین نماینده مخالفان الیحه CFT
بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
تاکیدداشتکهپذیرفتن CFTبرگشتبهعقبوصرفنظر
از ادعاهای انقالبی است.
محمدفیضی،نمایندهمردماردبیل،نیر،نمینوسرعین
در مجلس نیز آخرین نفر و البته دومین موافق پذیرفتن
 CFTبود.
ویابتدابهبرخیمواردیکهنمایندگانبهعنوانمخالف
مطرح کردند ،پاسخ داد و گفت که مجلس از ابتدا به صورت
غیرعلنی و علنی با منطق و آرامش در حال پیش رفتن بود،
اما برخی رفتارها سبب برهم ریختن این آرامش شد .لذا
باید تاکید کنم هیچکس در مجلس سخنگوی حضرت آقا
نیست .چرا برخی نمایندگان را متهم به دروغگویی کرده و
در فضای مجازی و رسانه ها و مجلس موافقان با این الیحه
را در صف یزید و مخالفانش را یاران امام حسین (ع) می
نامید؟ چرا از خون شهدا خرج می کنید؟
دست نوشته های موافقان و مخالفان سوژه عکاسان شد
در این حین برگه های چاپ شده و همچنین دستنویس
نمایندگانی که هر کدام در موافقت و مخالفت با الیحه
«الحاق دولت جمهوری اسالمی ایـران به کنوانسیون
بینالمللی مقابله با تامین مالی تروریسم» در باالی سر
گرفته و سوژه عکاسان شده بودند قابل توجه بود.
از تهدیدهای پیامکی تا امضا طیب نیا در خصوص
تعهدات  FATFدر تذکرات نمایندگان
پس از پایان سخنان موافقان و مخالفان الیحه ،CFT
فریاد تذکر از صحن به گوش می رسید که در این بین
نصرا ...پژمانفر ،نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس
شورای اسالمی خطاب به الریجانی با انتقاد از اینکه چرا

مردم را نامحرم تلقی میکنید ،افزود :امروز شما جلسه
غیرعلنی تشکیل دادید؛ در جلسات غیرعلنی خیلی از
مسائل مطرح میشود و حق مردم است که در جریان امور
وتصمیماتمجلسقرارگیرند.
همچنین رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به
تذکر پژمانفر مبنی بر تهدید و ترساندن مردم ،گفت :تهدید
پیامهایی است که از بیرون از طریق پیامک به نمایندگان
فرستادهمیشود.
در این بین حسینعلی حاجی دلیگانی  ،نماینده مردم
شاهین شهر ،میمه و برخوار در مجلس در اخطار اصول
 152 ،77 ،125و  153قانون اساسی ،تاکید کرد باید
پاسخ داده شود که تعهدنامه ای که آقای طیب نیا در 25
خرداد سال  95داده آیا یک تعهدنامه است یا خیر و آیا باید
براساس اصل  125اختالف از مجلس مجوز می گرفت و
سپس این تعهدنامه را امضا می کرد یا خیر.
الریجانی در پاسخ به اخطار نماینده مردم شاهین شهر،
میمه و برخوار در خصوص امضای تعهد توسط آقای طیب
نیا ،گفت :همان زمان اعالم شد که تا زمانی که مجلس در
این باره تصمیم گیری و آن را مصوب نکند این تعهدنامه
قابلیت اجرا ندارد و امضای اولیه که توسط وزیر انجام شده
و قابلیت نفاذ نداشته است.
قرائت نامه دفتر رهبر معظم انقالب به رئیس مجلس در
خصوص  CFTو FATF
همچنین در ادامه در نشست علنی امروز مجلس در
جریان بررسی الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران
به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم
رییس قوه مقننه در پاسخ به اخطار قانون اساسی نقوی
حسینی نماینده مردم ورامین ،نامه دفتر رهبر انقالب در
خصوص کنوانسیونها را به شرح ذیل قرائت کرد:
جنابآقایدکترالریجانی
رئیسمحترممجلس

با سالم و تحیت
در پی استسفار تلفنی جنابعالی نسبت به مخالفت و
عدم مخالفت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با بررسی
لوایح چهارگانه و کنوانسیون ها در مجلس شورای اسالمی
به دنبال فرمایشات معظم له در دیدار نمایندگان ،مقام
معظم رهبری فرمودند آنچه که من در دیدار با نمایندگان
راجعبهلوایحچهارگانهوکنوانسیونهاگفتممربوطبهاصل
کنوانسیونها بود نه کنوانسیون خاصی  ،لذا با بررسی این
لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی
کند.
تدبیر فوق قبال در زمان استسفار ،به صورت شفاهی  ،به
جنابعالیابالغشدهبود
دفاع تمام قد ظریف از الیحه CFT
پس از این اظهارات نوبت به محمد جواد ظریف ،وزیر
امور خارجه کشورمان برای توضیح در خصوص "الیحه
الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین
المللیمقابلهباتأمینمالیتروریسم"رسید.
وی در اظهاراتش تاکید کرد که از قول بنده نکاتی مطرح
شده که مایلم توضیحاتی درباره آن ارائه کنم .بنده و آقای
رئیس جمهور نمیتوانیم تضمین بدهیم که با پیوستن
به الیحه عدم حمایت مالی از تروریسم مشکالت ما حل
خواهد شد ،اما میتوانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به
این الیحه آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکالت ما
پیدا خواهد کرد.
تجمع نمایندگان موافق و مخالف با دست نوشته هایی در
مورد  CFTو FATF
پیش از آغاز رای گیری نمایندگان موافق و مخالف با
دردست داشتن برگه های دست نوشته جلوی جایگاه
تجمع کردند که در این بین محمد جواد ابطحی ،نماینده
مردمخمینیشهردرمجلسضمنابرازنارضایتیازالیحه،
متن آن را پاره کرد.

انجام شود و بچه که از مدرسه که خارج شد سروکاری
با درس نداشته باشد .این کار بسیار خوبی است،
مشروط بر اینکه بعد از مدرسه شروع به کار کنند و
وارد بازار کار شوند و تجربه کسب کنند.
به بخش خصوصی اعتقاد بیشتری دارم
دربــان ثانی در پاسخ به این که «حاشیه امنیت
کارهای دولتی شما را جذب خود نکرد؟» افزود :با
وجود این ویژگی مثبت و مشکالتی که در مسیر ما
وجود دارد ،من همیشه به بخش خصوصی اعتقاد
بیشتری دارم و با صراحت میگویم اگر جوانان
میخواهند پیشرفت کنند باید در بخش خصوصی
فعالیت داشته باشند و از کارهای کوچک شروع
کنند .بسیاری از جوانان در اول کار به باال نگاه دارند و
بلندپروازی میکنند که این بسیار اشتباه است.
وی افزود :بدترین آفتی که دامن جوانان را گرفته
است« ،پشتمیز نشینی» است در صورتی که افرادی
پیشرفت میکنند که در کارهای اجرائی شرکت کنند
و فن بیاموزند.
فرصت تجربه و اشتباه را به جوانان بدهیم
این تولید کننده نمونه دربــاره الزاماتی که باید
برای جوانان فراهم شود ،اضافه کرد :فرمایش امام
صادق(ع) میفرمایند «:عقل انسان در  40سالگی
کامل میشود .».ما چگونه از جوانان انتظار داریم
که عقل کامل داشته باشند و مرتکب اشتباه نشوند.
جوانان باید مرتکب اشتباه شوند تا بتوانند راه درست
را پیدا کنند .اما باید از تجربه دیگران استفاده کنند تا
به پیشرفت خود سرعت دهند در غیر این صورت سن
باال میرود و زمانی تجربیات کامل میشوند که کارایی
بسیار کمی دارند.
همه چیز وابسته به پشتکار است
مدیرعامل شرکت کاالکودک طوس در پایان این
مصاحبه دربــاره راز پیشرفتش گفت :رمز موفقیت
من در پشتکار و صداقت است .با تمام مشکالت
اقتصادی که امروزه دامن همه را گرفته ،هیچوقت
پشتکارم را از دست ندادم.
دربانثانی تاکید کرد :همه چیز وابسته به پشتکار
انسان است .این روزها باید به دنبال علم و بهروز شدن
باشیم تا با دنیا همراه باشیم .اگرما با علم حرکت کنیم
مشکالت بر ما غلبه نمیکنند .اگر شخصی عاشق
کارش باشد ،حتما به دنبال علم و تخصص آن کار و
میرود و سعی بر این دارد که از نزدیک کار خود را
اداره کند و به بهترین شکل انجام شود.

رئیس دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی
و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی
گفت :ظرف 6ماه نخست امسال چهار هزار و 628
نفر متهم حوزه قاچاق کاال و ارز در خراسان رضوی
دستگیر و  27باند مرتبط با قاچاق کاال متالشی
شدند.
به گزارش ایرنا ،رسول فرزادفر افزود :در این مدت
یک هزار و  735میلیارد ریال انواع کاالی مظنون به
قاچاق در این استان کشف شد که در مقایسه با مدت
مشابه پارسال  53درصد بیشتر شده است .سهم
دستگاه های کاشف این کاالها به ترتیب شامل اداره
مبارزه با قاچاق کاال  86درصد ،مرزبانی هفت درصد،
سازمان صنعت ،معدن و تجارت سه درصد و گمرکات
خراسان رضوی چهار درصد بود.
وی ادامه داد :از میان انواع کاالهای مظنون به
قاچاق ،ارزش کاالهای مکشوفه 'هدف مبارزه با
قاچاق' ظرف این مدت  411میلیارد ریال بود شامل
منسوجات به ارزش  140میلیارد ریال ،اسباب بازی
 62میلیارد ریال ،لوازم خانگی  48میلیارد ریال و برنج
به ارزش  39میلیارد ریال است.
رئیس دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی
و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی
گفت :همچنین در این مدت از میان انواع کاالهای
مظنون به قاچاق  142میلیارد ریال کاالهای 'ممنوعه
قاچاق' کشف شد .این میزان نیز شامل  128هزار و
 762بطری و قوطی مشروبات الکلی به ارزش 125
میلیارد ریال 15 ،هزار و  103عدد تجهیزات دریافت
از ماهواره به ارزش  10میلیارد ریال 15 ،هزار و 444
عدد اثر سمعی و بصری مستهجن به ارزش 301
میلیون ریال و  471عدد اموال فرهنگی و تاریخی به
ارزش هفت میلیارد ریال است.
وی افزود :ظرف شش ماه نخست امسال هزار و
 417پرونده مرتبط با قاچاق کاال و ارز به ارزش 83
میلیارد ریال نیز در خراسان رضوی از دادگاه حکم
گرفتند .جریمه تعیین شده بــرای متخلفان این
پروندهها  137میلیارد ریال بود .از این میزان 60
میلیارد ریال معادل  50درصد وصول شده است.

توسعهاشتغالجهادیمقدساست

از طریق بازارچههای مرزی خراسان رضوی نسبت به
مدت مشابه پارسال  32درصد بیشتر شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری
خراسان رضوی گفت :با توجه به مرزی بودن استان
توسعه بازارچههای مرزی میتواند به عنوان برگ
برنده تسهیلگر توسعه شمرده شود .در این میان وجود
اشتراکات فرهنگی و مذهبی با کشورهای همسایه
و روابط دیرینه تجاری با آنها برای توسعه همه جانبه
خراسان رضوی حائز اهمیت است.
رسولیان همچنین از واردات  25تن گوشت طی دو
هفته اخیر به خراسان رضوی خبر و ادامه داد :جهت
تامین و تنظیم بازار روزانه بیش از هشت تن گوشت گرم
از دو کشور استرالیا و روسیه وارد این استان میشود.

استاندار خــراســان رضوی
گفت :توسعه اشتغال جهادی
مقدس است و به عنوان اولویت مهم
کار دستگاههای اجرایی این استان قرار دارد.
علیرضا رشیدیان روز یکشنبه در نشست کارگروه
تخصصی اشتغال خراسان رضوی افزود :این استان
طی سالهای گذشته در جهت ایجاد اشتغال و
ساماندهی برنامههای اشتغالزایی در شهرها و
روستاها تالش جدی داشته است.
وی بر تــداوم تــاش و همکاری دستگاههای
اجرایی و فرمانداران برای تحقق هدفگذاری ایجاد
 110هزار شغل در خراسان رضوی تا پایان امسال
تاکید و بیان کرد :وجود منابع انسانی و توانمند از

جمله مزیتهای این است لذا باید از تمامی ظرفیتها
در حوزه جهاد مقدس اشتغال و کارآفرینی استفاده
شود.
استاندار خراسان رضوی در ادامه این نشست
به وجود پنج هزار فرزندان شاهد و ایثارگر جویای
کار در استان نیز اشاره و بیان کرد :این قشر باید
در حوزه تسهیالت مشاغل حمایتی در نظر گرفته
شوند.
وی افزود :نگاه ما در حوزه مددجویان زیر پوشش
نهادهای حمایتی نیز امدادی نیست بلکه به دنبال
توانمندسازی آنها هستیم .به همین منظور پارسال
 20هزار نفر از مستمری بگیران توانمند در خراسان
رضوی از ردیف مددجویان خارج شدند.

رئیس خودتان باشید

کارآفرینی
اگر کارمند یا کارگر باشید در روزهایی از سال از مشکالت
کــار خــود بشدت کالفه میشوید و از دردســرهــای کار
کردن برای دیگران به ستوه میآیید .در این لحظات فقط
میخواهید نوآوری و خالقیتهای خود را صرف راهاندازی
شرکتموفقیکنید.شرکتیکهبهشماتعلقدارد.رویایشما
ایناستکهخودتانرئیسباشید.
یکی از نگرانیهایی که مانع تحقق این خیاالت میشود،
ترس از شکست است .زیرا برای مدتی طوالنی به گرفتن
حقوق به موقع و مشخص عادت کردهاید و نگران هستید
نتوانید به سرعت به سودآوری برسید و نتوانید از پس مخارج
بربیایید .حقیقت این است که وقتی صاحب کسبوکاری
باشید،متناسبباابعادکاریکهراهانداختهایدباچالشهای
مختلفی روبهرو خواهید شد .به گزارش جام جم ،صاحبان
کسبوکارهای کوچک نیز مستثنی نیستند .هیچکس
نمیگوید راهانـــدازی یک کسبوکار کوچک موفق کار
آسانی است .اما زمانی که خود را باور داشته باشید و بتوانید
از کوچکترین چیزها بیشترین بهرهها را ببرید ،انگیزه
بیشتری برای ادامه مسیر پیدا خواهید کرد .یادتان باشد هر
کسبوکار موفق و پر آوازهای که امروز میبینید ،کار خود را از
ابعاد کوچکی آغاز کرده است .در ادامه این مقاله با نکاتی در
خصوص راهاندازی کسبوکارهای کوچک و زودبازده آشنا
خواهید شد که عبور از چالشهای پیش رو را آسانتر و به
موفقیتبنگاهاقتصادیزودبازدهتانکمکخواهدکرد.
دیدگاه روشنی از کار خود داشته باشید
داشتن دیدگاه ،کلیدیترین اصل موفقیت در کسبوکار
و سایر جنبههای زندگی است .دیدگاه ،تصویر واضحی از
جایی که میخواهید به آن دست پیدا کنید فراهم میکند
و به شما این امکان را میدهد که به آخر هر ماجرایی در
ابتدای آن فکر کنید .این تصویر ذهنی مسیری که باید برای
کسبوکارتانازآنعبورکنیدرابرایمغزروشنوانگیزهکافی
برای حرکت ایجاد میکند .با داشتن دیدگاهی مشخص

بازداشت 4هزار و 628نفر متهم به
قاچاق ارز و کاال در خراسان رضوی

استاندار خراسان رضوی:

اشتغال 400نفردربازارچههایمرزیاستان

 CFTرای آورد

پایان هیاهو در مجلس

مند به منفک شدن این دو وزارت خانه هستم چون
هر بخش کار مختص خودش را انجام میدهد و ادغام
آنها باعث ضعف در هردو حوزه میشود.
مدیر عامل شرکت کاالکودک طوس گفت :کنترل
اصلی بازار در دست وزارت بازرگانی است .واردات و
صادرات ،کسب و کار ،توسط وزارت بازرگانی کنترل
میشود و همینطور نرخهای ما توسط وزارت بازرگانی
تعیین میشود که همین حجم از امور باعث غیر قابل
کنترل شدن بازار است.
کارآفرینی ایجاد ثروت است نه پول!
وی در ارتباط با مشکالت کارآفرینی و نارضایتی
بعضی از کارآفرینان گفت :کارآفرینی باید ایجاد ثروت
کند .ثروت نه به معنای پول ،به معنای اشتغالزایی و
کارآفرینی برای رشد مردم و کشور یک ضرورت است.
علیرضا دربــان ثانی دربــاره ایجاد کارآفرینان با
استعداد بیان کرد :بچههای ما باید از دوران راهنمایی
در کنار درس خواندن شروع به کار کنند .بسیاری
از خانوادهها از کار کردن بچههایشان در سنین
پایین ناراضی هستند و تفکرات نادرستی دارند در
صورتی که بچههای ما باید در سنین پایین شروع به
کار و کسب تجربه کنند و سالمت کار کردن و تعهد
داشتن در کار را بیاموزند تا در سنین جوانی بتوانند از
استعدادهای خود به صورت کاربردی و عالی استفاده
کنند .در غیر اینصورت زمانی وارد بازار کار میشوند
که تجربهای ندارند و فرصتی هم برای اشتباه نیست.
وی گفت :آموزش از خانواده و پدرو مادر شروع
میشود و بعد به مدارس و مراکز آموزشی میرسد.
وی خاطر نشان کرد :در تهران وزیر علوم خبر
دادند که تمام تدریس ،آموزش و تکلیف در مدرسه

مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خبر داد:

معاون وزیر تعاون در مشهد:

معاون توسعه کارآفرینی و
اشتغال وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی گفت :در شرایط کنونی
پرداخت تسهیالت و وام اشتغال ایجاد نمی کند لذا باید
برای سرمایه گذاری و اشتغال دنبال راهکارهایی دیگر
بود.
عیسی منصوری روز یکشنبه در کارگروه تخصصی
اشتغال خراسان رضوی در مشهد افــزود :هم اکنون
روند تشکیل سرمایه در ایران مطلوب نیست بطوری که
تسهیالت با هدف اشتغالزایی پرداخت اما در جای دیگر
تبدیل به سرمایه میشود.
وی ادامــه داد :بطور مثال  12سال پیش میزان
صادرات فرش دستباف ایران پنج هزار مورد در سال بود و

در 6ماه گذشته اتفاق افتاد؛

دربان ثانی80 :درصد مشکالت ما ناشی از تحریمهای داخلی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
گفت :صنعت تولید مواد غذایی و کشاورزی این
استان به شدت نیازمند تاسیس واحدهای تبدیلی و
فرآوری محصوالت است.
مجتبی مزروعی روز یکشنبه در همایش گرامیداشت
روز ملی دامپزشکی در مشهد افزود :مهمترین رکن
رشد و توسعه امنیت غذایی و این مهم نیز در گرو
تامین تغذیه سالم برای همگان میباشد زیرا جامعه
توسعه یافته نتیجه رشد و نمو انسان سالم و توسعه
یافته است.
وی ادامــه داد :تامین غذای سالم برای جامعه
مستلزم فعالیتهای کار شناسی و پیگیری شبانه روزی
شاغاالن بخش دامپزشکی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در
ادامه پرورش دام و طیور را  36درصد از کل فعالیتهای
اقتصادی در این استان اعالم و بیان کرد :گرچه
خراسان رضوی با هشت درصد تولیدات کشاورزی و
 34درصد تولید دام سبک کشور از جایگاه ویژهای
برخوردار است اما در زمینه تولید مواد غذایی متنوع،
فرآوری شده و بسته بندی دچار کاستیهای جدی
است.
وی گفت :از سرمایه گذاری بخش خصوصی برای
ایجاد واحدهای بازتولیدی ،فرآوری و بسته بندی مواد
غذایی در خراسان استقبال و از همه ظرفیتهای برای
حمایت از سرمایه گذاران استفاده میکنیم.
مــزروعــی در ادامـــه همچنین اظــهــار داشــت:
کشتارگاههای مدرن در مشهد ،فریمان ،تربت جام و
تربت حیدریه در دست ساخت است و در نیشابور نیز
یک واحد کشتارگاهی مدرن هفته دولت امسال بهره
برداری رسید.
وی افــزود :با وجــود جایگاه مناسب در تولید و
نهادهایی مثل خوراک دام ،در صنایع وابسته رشد
مناسب نداشته ایم و هم اکنون در خراسان رضوی نیاز
به فعالیت کارخانههای فرآوری ،بازتولید و بسته بندی
به شدت محسوس است که در صورت ایجاد عالوه بر
ایجاد اشتغال میتواند در ارزش افزوده ملی و افزایش
سطح کیفی سالمت مردم موثر باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی
گفت :زمانی در فصل بهار بخاطر نبود صنایع
تبدیلی ،مازاد شیر وجود داشت اما هم اینک با ایجاد
کارخانههای مدرن با ارزش افزوده فراوانی شیر تبدیل
به شیر خشک شده و به کشورهایی نظیر روسیه و
آلمان صادر میشود.

سامانههایهوشمندتسهیلگرتامینامنیتاست

پیگیری-خبر

گفتوگوی «صبح امروز» با کارآفرین نمونه؛

خراسان رضوی نیازمند تاسیس
واحدهای فرآوری مواد غذایی
است

فرماندار تربت حیدریه

لزومتقویترابطهبدونواسطهبینمردمومسئوالن

مــعــاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری خراسان
رضوی بر لزوم تقویت رابطه بدون
واسطه بین مردم و مسئوالن با هدف شناسایی و رفع
مشکالتشهرونداندرکوتاهترینزمانممکنتاکیدکرد.
محمدرحیم نوروزیان در جلسه شورای اداری شهرستان
رشتخواربابیاناینکهمردمولینعمتانمسئوالنهستند؛
اظهار داشت :حضور بیشترمدیران در بین مردم و ایجاد
ساز و کارهای افزایش روابط چهره به چهره با شهروندان از
اصول پایه ای مدیریت اسالمی است.
وی به تبیین علل دشمنی آمریکا با ایران پرداخت و
گفت :آمریکا طی ادوار گذشته تاکنون همواره در برهه
های مختلف تاریخی دشمنی خود با ایران را به اثبات
رساندهاست.
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برایکسبوکارتان،ماموریتهایتانشکلمیگیردواهداف
کسبوکارتانبروزپیدامیکند.
به مشتریان خود چه میخواهید بفروشید؟
از زمانی که وارد دنیای کسبوکار میشوید به روشنی
مشخص کنید که چه کاری قرار است انجام شود .این یکی
از مهمترین مراحل راهاندازی کسبوکاری موفق است .اگر
بدانید قرار است دقیقا چه کاری در کسبوکار خود انجام
دهید ،چرا وارد این کسبوکار شدهاید و بهطور واضح بدانید
چطور باید کسبوکارتان را پیش ببرید ،حرکت رو به جلوی
کسبوکارتان به مراتب سریعتر خواهد شد .بعالوه ،این
ویژگی باعث میشود هر زمانی که بخواهید کسبوکارتان را
برای شرکا یا سرمایهگذاران تعریف کنید ،خیلی با مهارت و
مسلطاینکارراانجامدهید.
از منابع مالی مطمئن و پایدار استفاده کنید
راهانـــدازی کسبوکارهای کوچک به پشتوانه مالی،
کارایی و احتیاط نیاز دارد .یکی از راهکارها ،بررسی تمام
فرصتهای مالیای است که در اختیار دارید .این شامل
خانواده ،دوستان ،همکاران ،سرمایهگذاران ،بانکها و...
میشود.بانکهااینروزهاتسهیالتیرادراختیاربنگاههای
اقتصادی کوچک زودبازده قرار میدهند .اما شرایطی که
هر کدام از بانکهای کشور برای وام کسبوکارهای کوچک
دارندمتفاوتاست.بنابراینانتخاببانکمناسبنیزاهمیت
زیادی دارد .انتخاب منابع مالی مناسب توان مالی شما را
افزایشخواهددادوکمکمیکندبهتربتوانیدکسبوکارتان
رامدیریتکنید.
از مشاوران راهاندازی کسبوکارهای کوچک مشورت
بگیرید
اینروزهادورههایرسمیوغیررسمیزیادیبرایآموزش
کارآفرینیوراهاندازیکسبوکارهایکوچکمشغولفعالیت
هستند.بسیاریازآنهامشاورههایخوبیبرایحلمشکالت
کسبوکار در مراحل مختلف به افراد میدهند یا امکان

برقراریارتباطمیانسرمایهگذارانوصاحبانکسبوکارهای
کوچکرافراهممیکنند.همچنیناینمجموعههامیتوانند
شمارابامراحلاداریراهاندازیکسبوکاروثبتشرکتآشنا
کنند.بعالوهمیتوانیدازدورههاییکهبرایآموزشبازاریابی
و فروش برگزار میشود نیز استفاده کنید و دانش خود را در
اینزمینهافزایشدهید.برخیازاینشرکتهابهشماکمک
میکنندطرحمناسبیبرایکسبوکارتانبنویسیدتاازاین
طریقبتوانیدسرمایهگذارمناسبیبرایتامینهزینههاجذب
کنید.
برای کسبوکارتان طرح قابل اجرا و برای بازاریابی برنامه
مشخصی داشته باشید
یکی از نکات کلیدی برای راهاندازی کسبوکار کوچک
موفق ،داشتن طرح کسبوکار دقیق و قابل اجراست که
تمام اهداف کوتاهمدت و بلندمدت ،بازار هدف و برنامه
توسعه کسبوکار بهصورت دقیق در آن مشخص شده
باشد .در کنار طرح کسبوکار دقیق ،به برنامه دقیقی برای
بازاریابی نیز نیاز دارید .تالش کنید برنامه مالی روشن و
مشخصی داشته باشید تا بدانید مثال رسیدن تعداد فروش
به چه عددی به معنای سودآوری مجموعه شماست یا چه
زمانی به حدی خواهید رسید که شرکت خود را گسترش
دهید .هر کسبوکاری (حتی کسبوکارهایی که در مقیاس
بزرگتری هستند) نیاز دارند برنامه کسبوکار مالی دقیقی
داشته باشند .اگر برنامهای برای کسبوکار وجود نداشته
باشد ،ممکن است به خود بیایید و بگویید اصال چرا وارد این
کارشدم؟!
روی برندسازی مجموعه خود کار کنید
بدون شک ،برندسازی مجموعههای کسبوکاری نوپا
از اهمیت ویژهای برخوردار است و به محض شکلگیری
ایده راهاندازی باید روی برندسازی آن کار کرد .برندسازی
به این معناست که چهرهای قابل پذیرش از کسبوکارتان
در بازار هدفی که برای آن در نظر گرفتهاید ایجاد کنید .این

مرحله هیچوقت به پایان نخواهد رسید .شخصیتسازی
برای کسبوکار از مرحله انتخاب نام برای مجموعه آغاز
میشود و شخصیتی که به آن میدهید با نوع کسبوکاری
که انجام میدهید کامال در ارتباط خواهد بود .سعی کنید
درانتخابطراحیها،رنگکسبوکار،شعارهایتبلیغاتیو
نشان کسبوکارتان خالقانه عمل کنید .همهچیز باید برای
مشتریها مشخص و جذاب باشد .در مجموع سعی کنید
چهره کسبوکارتان را در ذهن افراد طوری جا بیندازید که
براحتی فراموش نشود .در این حالت توانستهاید ارتباط
روحیخوبیمیانمجموعهومشتریانایجادکنیدکهمنجر
بهفروشبیشتروگسترشکسبوکارخواهدشد.
نترسید و کسبوکارتان را راه بیندازید
زمانی که دیدگاه و ماموریتهای شرکت خود را مشخص
کردید ،بهطور شفاف و واضحی معلوم شد چه محصول یا
خدماتی را ارائه خواهید کرد ،با منابع مالی احتمالی ارتباط
برقرار کرده و منابع مورد نیاز خود را تامین کردید ،با مشاوران
کسبوکارهاینوپادرخصوصمراحلاداریمشورتکردید
و در نهایت طرح کسبوکار و طرح بازاریابی خالقانه و دقیق
خود را نوشتید ،زمان شروع کار است! دیگر حتی نباید یک
لحظه را هم صرف تعلل و خیالپردازی کنید .فقط کار را
شروعکنید!
شبکه ارتباطی خود را گسترش دهید
برایگسترشبیشترکسبوکارتانتاجاییکهمیتوانیدبا
دیگرکسبوکارهایکوچکوصاحبانآنهاارتباطبرقرارکنید.
برقراریارتباطباعثافزایشآگاهیشماازمحیطکسبوکار
و اشتراکگذاری راهکارهای مورد استفاده و فرصتهای
کسبوکارموجودمیشود.دررویدادهایدورهایکسبوکار
کهدرمنطقهکاریتانبرگزارمیشودحتماشرکتکنید.این
رویدادهافرصتبسیارخوبیبرایگردهماییکسبوکارهای
کوچک،همفکریآنهاواشتراکگذاریایدههاوتجربیاتشان
است.همچنینمیتوانیددرانجمنهایمربوطبهبنگاههای

اقتصادی زودبازده نیز عضو شوید و با شرکت در رویدادهای
کسبوکارمحلی،آگاهیخودرادرخصوصکسبوکاریکه
به آن مشغول هستید افزایش دهید .شرکت در نمایشگاهها
و رویــدادهــای منطقهای فرصت آشنایی مشتریان و
سرمایهگذاران با شرکت شما و محصولی را فراهم میکند که
شماارائهاشمیکنید.مزایایشرکتدرچنیننمایشگاههاو
رویدادهاییبهدلیلاثرتبلیغاتیکهبرایبرندشماداردبسیار
زیادخواهدبود.
سودآوری را در اولویت قرار دهید
شاید جالب باشد بدانید افراد زیادی کسبوکارهایی را
شروع میکنند اما در ادامه نمیدانند چطور به سودآوری
برسند .این قانون کلی در اقتصاد است که هدف اول هر
کسبوکار ســودآوری است .زمانی که کسبوکاری دیگر
سودآوری نداشته باشد ،ادامه فعالیت و رشد مجموعه بسیار
دشوارخواهدبود.بنابرایناگرمیخواهیددرکسبوکارخود
موفق باشید باید پول را درک کنید و بدانید که قانون طالیی
پول این است که بتوانید بیشتر از چیزی که هزینه میکنید
به دست بیاورید .به همین سادگی! اما بسیاری از کارآفرینان
وصاحبانکسبوکارهاهمینقانونسادهتجارترافراموش
میکنند .عالوه بر اولویت دانستن ســودآوری ،مدیریت
هزینهها نیز باید در اولویت باشد .مطمئن شوید مدیریت
مناسبیرویهزینههاداریدتاحداقلمیزانهدررفتسرمایه
و حداکثر بازدهی و سودآوری را داشته باشید .اگر احساس
میکنید خودتان برای این کار مناسب نیستید ،حتما از
حسابدارباتجربهایکمکبگیریدتاحسابهایمالیتانرا
مرتبومیزانسودآوریقطعیرامشخصکند.
حتی یک مشتری را هم ناراضی نگذارید!
راضی نگه داشتن تمام مشتریان اصال کار راحتی نیست.
اما شما باید تمام تالش خود را برای راضی نگهداشتن تمام
مشتریانتان انجام دهید و این موضوع را به عنوان قاعده
کسبوکارتان در نظر بگیرید .هیچ کسبوکاری بدون

مشتریمعناومفهومندارد.هرچهمیزانحمایتمشتریها
از کسبوکارتان بیشتر باشد ،سودآوری بیشتری خواهید
داشت و بهدنبال آن موفقیت بیشتری در کسبوکار خود رقم
خواهیدزد.هرمشتریمعادلصدهامیلیونتومانیابیشتر
در کسبوکار شما اهمیت دارد .هر یک مشتری که از دست
بدهید معادل صد میلیون تومان یا حتی بیشتر از دست
دادهاید .زیرا هر مشتری که در مجموعه شما باقی بماند،
مجددا از شما خرید خواهد کرد و چندین و چندبار در طول
عمر کسب وکارتان سودآوری خواهد داشت .بنابراین باید
برنامه درستی برای جلب رضایت مشتری از طریق خدمات
مشتریانوبرقراریارتباطبامشتریانداشتهباشید.همیشه
سعیکنیدازانتقاداتوپیشنهاداتمشتریهابرایافزایش
کیفیت و اقبال عمومی محصوالت یا خدمات خود بهره
بگیرید.
تبلیغات را جدی بگیرید
مهمنیستکهمحصوالتیاخدماتشماچقدرباکیفیتو
مناسب است .اگر بازار هدف با این محصول یا خدمات آشنا
نباشدیاانگیزهایبرایانتخابآننداشتهباشدجایگاهیدر
بازار نخواهید داشت .اگر میخواهید کسبوکار کوچک یا
متوسط موفقی داشته باشید باید برای محصول خود تبلیغ
و مردم را به استفاده از محصول یا خدماتی که ارائه میکنید
ترغیب کنید .باید این احساس را در آنها ایجاد کنید که به
محصول یا خدمات شما نیاز دارند .در دنیای پیشرفته امروز
با کمک شبکههای اجتماعی مختلف مانند اینستاگرام،
لینکدین و ...با کمترین هزینه میتوانید محصول خود را به
بازار هدف معرفی کنید .اگر با وبالگنویسی آشنایی دارید،
وبالگنویسی درخصوص محصولی که دارید نیز خالی از
لطف نخواهد بود .روشهای دیگر تبلیغاتی مانند پخش
کردن برگههای تبلیغاتی و نمونههای رایگان نیز راههای
خوبی برای معرفی محصوالت و افزایش اقبال عمومی از
کسبوکارتانهستند.

sobhe.emrooz.news@gmail.com

چند قدم تا سالمت

W w w. s o b h e - e m r o o z . i r

دوشنبه 16مهرماه -1397سال اول -شماره318

Vol.1.No.318 Oct.08.2018

اخبار

«صبح امروز» از نشست تخصصی بررسی ازدواج کودکان گزارش میدهد؛

فاجعه نداشتن دادسرای ویژه کودکان در مشهد

رئیسپلیس راهور خراسان رضوی:

همیاران پلیس از مرگ  10هزار
نفرجلوگیری کردند

عاطفه خوافیان

خبرنگار

Atefehkhafiann@yahoo.com

رئیسپلیس راهور خراسان رضوی گفت :در سطح
کشور  10میلیون دانشآموز همیار پلیس داریم که
با نظارت بر کار والدین و راننده سرویسهای خود در
طول  11سال گذشته موجب کاهش  10هزار نفری
تلفات شدهاند.
محمدباقر سلیمی در همایش «همیاران پلیس؛
فرهنگیاران ترافیک و تجلیل از نمونههای ترافیکی»
که صبح روزگذشته در فرهنگسرای ترافیک مشهد،
افزود :در هفته نیروی انتظامی هرسال همایشهایی
نمادین تحت عنوان آغاز بهکار همیاران پلیس که
متشکل از دانشآموزان است در سطح استان برگزار
میشود.
وی تصریح کرد :پلیس راهنمایی و رانندگی در طول
سال تحصیلی برای کاهش حوادث در حوزه انضباط
ترافیکی از کمک دانشآموزان استفاده میکند ،زیرا
حوادث رانندگی صدمات و خسارتهای زیادی به
خانوادهها و اجتماع وارد میکند.
رئیسپلیس راهور خراسان رضوی بیان کرد :امنیت
ترافیکی موضوع اجتماعی و همگانی است و برای
رسیدن به این هدف نیازمند تعامل و اقدام جهادی
هستیم .سلیمی خاطر نشان کــرد :از سالهای
 84-83طرح همیاران پلیس کلید خورد و در سطح
کشور  10میلیون دانشآموز همیار پلیس داریم که
با نظارت بر کار والدین و راننده سرویسهای خود در
طول  11سال گذشته موجب کاهش  10هزار نفری
تلفات شدهاند .وی در خصوص طرح همیاران پلیس،
تأکید کرد :این طرح یکی از موفقترین طرحهای
ما در زمینه کاهش تلفات رانندگی است که با تعامل
خانوادهها ،دانشآموزان ،سازمان آموزشوپرورش و
شهرداری انجام شد.
رئیسپلیس راهور خراسان رضوی افزود :امسال در
سطح استان خراسان حداقل یک میلیون و  200هزار
دانشآموز همیار پلیس در مقاطع مختلف تحصیلی
داریم که نقش خود را در نظم و امنیت ترافیکی بهخوبی
ایفا میکنند و امیداریم در پایان سال تحصیلی شاهد
خبرهای خوشی از کاهش حوادث ترافیکی باشیم.

معاون وزیر دادگستری گفت :برای استان خراسان
رضوی با این وسعت و پهناوری و امکانات فاجعه است که
شورا و دادسرای مخصوص اطفال ندارد و در این رابطه هیچ
دلیلی و توجیهی قابل قبول نیست.
به گزارش روزنامه "صبح امروز" محمود عباسی عصر
شنبه در نشست تخصصی 'بررسی ازدواج کودکان از منظر
فقه ،حقوقی و دانش پزشکی' که در هتل پردیسان مشهد
برگزار شد ،افزود  :خیلی از قوانین کیفری بر زمین مانده
و خنثی است و در جامعه ای که از بافت مذهبی برخوردار
است ،رهبران مذهبی و فرهنگی می توانند در این زمینه
نقش آفرین باشند ،سازمانهای مردم نهاد و تشکل ها نیز
می توانند در این عرصه نقش خوبی ایفا کنند و تالشهای
ارزشمند برای مردم و کشور انجام دهند.
وی تصریح کرد :برای استان خراسان رضوی با این
وسعت و پهناوری و امکانات فاجعه است که شــورا و
دادسرای مخصوص اطفال ندارد و در این رابطه هیچ دلیلی
و توجیهی قابل قبول نیست.
معاون وزیر دادگستری افــزود :دولتها در مدیریت
آسیبهای اجتماعی به خوبی ایفای نقش نکرده و برای
مدیریت این حوزه باید مردم و نهادهای برآمده از مردم به
صحنهبیایند.
وی اظهار داشت :در موضوع ازدواج زودهنگام با چالش
جدی مواجهیم ،این مهم نیازمند بازبینی و نگاه اخالقی
است زیرا کارهای اخالقی و فرهنگی با سالح قانون قابل
مدیریتنیست.
عباسی ادامه داد :فقر از عوامل اساسی این حوزه است
و قاچاق کودکان و بنیاد خانواده باید بر اساس اخالقیات
بنا شود و اینگونه نشستها نیز باید برای خانوادهها در
جهت آگاهی آنها برگزار شود.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی در موضوع ازدواج
کودکان از اولین استانهای کشور است ،افزود :داشتن
مجتمع مستقل قضایی برای رسیدگی به جرایم کودکان
و نوجوانان در این استان و به ویژه مشهد ضروری است.
همچنین طرح کنونی مجلس که برای ازدواج ،حداقل
سن  13سال برای دختران و  16سال برای پسران را در
نظر گرفته زمینه مناسبی برای دستیابی به جایگاه واقعی
حقوق کودکان در کشور است ولی کافی نیست زیرا مسائل
دیگری در این خصوص وجود دارد که باید در قالب یک
الیحه جامع در نظر گرفته شود.
حداقل سن ازدواج
مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا خراسان رضوی نیز

در این نشست گفت :قانونگذاری در زمینه ازدواج کودکان که ازدواج در سن پاین به تعبیر علم جدید در حد کشتن
با تصویب اولین قانون عرفی پس از انقالب مشروطیت آغاز انسانیت و به نوعی بازگشت به عصر جاهلیت است و قتل
کودکان در عصر نوین به این شکل است.
شد که در آن حداقل سن برای ازدواج  15سال بود.
قاری سید فاطمی افزود :در تزویج زود هنگام کودکان
مرضیه محبی افزود :در سال  1353قانون سن ازدواج
برای دختران را  18سال و برای پسران  20سال تعیین کرد انکار اراده و تشخیص شخص بدین معنا که طرف رضایت
و ارادهای نداشته و چگونه حقوقدانی که برای معامله یک
که این قانون پذیرش مثبت در جامعه نداشت.
وی ادامه داد :در قانون پس از انقالب طبق مقررات جفت کفش میگوید اگر یکی از طرفین رضایت نداشته
شرع ازدواج قبل از بلوغ ممنوع شد مگر با تشخیص باشد معامله باطل است اما برای مهمترین عقد قرار داد
مصلحت و با اذن ولی که در سال  1380این قانون تبدیل زندگی رضایت مهم نیست.
مدیر حقوق دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این
به ممنوعیت ازدواج قبل از  13سالگی مگر با اجازه دادگاه
نشست گفت :ازدواج کودکان مساله
و اذن ولی گردید و امروز نیز نمایندگان
مهمی است واین موضوع در مشهد به
مجلس در صــدد اصــاح ایــن قانون و
علت ازدواج با اتباع بیگانه از اهمیت و
افزایش حداقل سن ازدواج هستند.
عابدینزاده:بایدروی
خساسیت بیشتری برخوردار است.
کودکهمسری،قتلانسانیت
کودکانسرمایهگذاری
محمد عابدی افزود :قانونگذار در
شهید
دانشکده
استاد دانشکده حقوق
کرد،سرمایهگذاریروی
سال  81در ماده اصالحی ،ازدواج پسر
بهشتی تهران نیز در این نشست گفت:
کودککمهزینهترین
کمتر از  15سال و دختر کمتر از 13
ازدواج کودک به منزله تولید رنج برای
وپرنفعترینسرمایه
سال را ممنوع کرد و این ازدواج فقط
کودک است.
خواهدبود.قوانین
حاکمیتیبرایجامعه
باید با تشخیص مصلحت توسط دادگاه
سید محمد قاری سید فاطمی افزود:
ملموسنیستوباید
و اذن ولی انجام شود.
افسردگی ،وســواس ،نرسیدن به بلوغ
جامعه
قانونرابهافراد
وی مطرح کرد :اما کماکان ازدواج
فکری ،از دست دادن حمایتهای خانواده
وخانوادههاآموزش
اطفال در جامعه وجود دارد ،جامعه
و دوســتــان ،از دســت دادن مشارکت
داد،آموزشنقشمهم
ما جامعه مذهبی است و باید به فقه
اجتماعی و بسیاری موارد دیگر از آثار
واساسیدرافزایش
اسالمی توجه داشت ،در اسالم ،رشد،
روانی ازدواج کودکان است ،چه کسی
آگاهیهایحقوقی
شرط صحت نکاح است.
به والدین حق داده این همه رنج را به
خانواده ها دارد که در این
آگاهیالزمهعامهمردم
کودکانتحمیلکنند؟
حوزهخوبکارنشده
معاون دادستان مشهد نیز در این
وی عنوان کرد :فرزندان خود را از ترس
است
نشست گفت :ازدواج کودکان عالوه بر
فقر نکشید چرا که روزی دست خدا بوده

,,

کمبود کاغذ برای چاپ کتب درسی سال 98
سرپرست سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزش کشور با اشاره
به اینکه بــرای تولید و چــاپ کتب
درسی سال  ۹۸با کمبود کاغذ روبرو هستیم ،گفت :در
حال حاضر بخشی از کاغذ مورد نیاز وارد کشور شده و
برای خرید مابقی نیز در حال رایزنی هستیم.
به گزارش ایسنا ،حیدر تورانی ،در نشستی خبری که
به منظور برگزاری همایش تجلیل از مولفان کتب درسی
در سازمان پژوهش برگزار شد به برنامههای تدارک دیده
شده در راستای سند تحول بنیادین و زیرنظامهای
آن اشاره کرد و گفت :به یک رهبری اثربخش نیازمند
هستیم و باید منابع و امکانات موجود را برای دستیابی به
اهداف مدنظر بسیج کنیم.
تورانی در پاسخ به اینکه گالیههایی مبنی بر دیر

جامعه
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امیر نامدار صنوبری ،دهم دی ماه سال  95در محل هنگ
مرزی تایباد درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح به درجه رفیع
شهادت نائل گردید.
کمی درباره شهید برایمان بگویید و دلیل اینکه ایشان مرزبانی را
برای خدمت انتخاب کردند چه بود؟
پدر شهید نامدار :امیر بعد از گرفتن دیپلم انسانی به سربازی رفت و
آموزشی را در مرزن آباد چالوس گذراند .پس از پایان سربازی ،امیر که
بسیجی بود ،به گشت میرفت و از روستا نگهبانی میداد؛ یک زمانی
اشرار افغان برای روستا ناامنی ایجاد میکردند؛ افغانها از سر مرز ،از
تایباد به سمت سبزوار میرفتند و از رشته کوهها مواد مخدر میبردند
و من با چند نفر رفته بودیم از باغها میوه برداشت کنیم ،اما در آنجا
به دست چندتا افغان به اسارت گرفته شدیم .از همان زمان امیر قسم
خورد که جلوی اشرار را بگیرد و برای استخدام در نیروی انتظامی
اقدام کرد .امیر در بهمن ماه  1381عقد کرد و حدود سه سال در عقد
بودند ،تا اینکه در  28مرداد ماه  ،1384شب والدت حضرت علی (ع)
مراسم گرفتیم و از امیر دو فرزند دختر به نام های زهرا و فاطیما به
یادگار گذاشته است.
دوران خدمت شهید چگونه بود؟
مادر شهید نامدار :امیر هشت ماه پس از گروگانگیری پدر ،در
سال  1380وارد نیروی انتظامی شد ،سپس  7سال در مناطق
مختلف سیستان و بلوچستان خدمت کرد و سپس بهطور رسمی،
نیروی مرزبانی جمهوری اسالمی ایران شد و بعد از آن به مدت 7
سال در مرزهای تایباد خدمت کرد.
از آخرین دیدار بگویید.
همسر شهید نامدار :وقتی امیر می رفت سر کار و هفته آخر
با دو تا دخترش خیلی بازی کرد و به بچهها میگفت « :اگر من
شهید بشم ،میام پیشتون و براتون قصه میگم ،دفتر حسابشو با
بقیه تسویه کرد و روز آخری چند ساعتی با بچهها بازی کرد و بعد
برای همیشه رفت».
شب آخر زنگ زد و گفت من کارهای ترخیص را انجام دادم

معاون اجتماعی بهزیستی
تهران با اشاره به اینکه  ۱۸مورد
مبتال به ایدز در میان کودکان تحت
پوشش مراکز شبانه روزی ما اعالم شده است ،گفت۸ :
کودک نیز مبتال به هپاتیت بوده اند.
به گزارش مهر ،مهشید موقر در نشست خبری روز
یکشنبه که به مناسبت هفته ملی کودک برگزار شد،
افزود :انجام آزمایشات مربوط به ایدز برای کودکان کار
و خیابان انجام می شود و بر اساس نتایج این آزمایشات،
هیچ کودکی مبتال به هپاتیت نبوده است .وی با اشاره به
اینکه در مراکز کودکان بدسرپرست یا بی سرپرست نیز
این آزمایشات انجام شده است ،گفت :در این مراکز به
دلیل اینکه اغلب مادران معتاد و یا بیمار هستند ،مواردی
از ابتال به ایدز و هپاتیت در میان کودکان گزارش شده

است .موقر با تأکید بر اینکه در میان کودکان پذیرش
شده در مراکز بهزیستی  ۱۸مورد ابتال به ایدز گزارش
شده است ،ادامه داد ۷ :مورد در کودکان زیر دو سال ،دو
مورد در کودکان  ۴تا  ۶سال و  ۷مورد نیز در کودکان  ۷تا
 ۱۲سال و دو مورد در کودکان  ۱۳تا  ۱۸سال بوده است.
معاون اجتماعی بهزیستی تهران تصریح کرد :هشت
مورد نیز ابتال به هپاتیت در کودکان گزارش شده که پنج
کودک زیر دو سال و سه کودک بین  ۴تا  ۶سال بوده اند.
وی همچنین به کودکان تاالسمی و هموفیلی و یا
سرطانی اشاره کرد و گفت :در مراکز بهزیستی کودکانی
که دارای بیماری هستند نیز وجود دارند و از خانواده
هایی که قصد فرزندخواندگی دارنــد درخواست می
شود برای پذیرش این کودکان نیز اقدام کنند؛ چرا که
بهزیستی در تأمین هزینه های آنها کمک می کند.

گفتگوی اختصاصی«صبح امروز» با خانواده شهید مرزبانی امیر نامدار صنوبری؛

خاک خراسان مدیون خون شهدا است

و این آخرین باری است که به مرز مـیرود .میخواهم بعد از
برگشتن به خانه گلخانهای درست کنم و بقیه عمرم را با گل و گیاه
سر کنم .تا اینکه جمعه صبح زنگ زدم ،همکارش گفتند ایشان
به ماموریت رفته و هنوز برنگشتند.
نظر شما در مورد شهادت چیست؟
همسر شهید نامدار :شهادت برای همه آرزو افتخار است ،و
قطعا این راه فی سبیل ا ...است .امیر همیشه میگفت« :کاش
شهادت قسمت من هم بشود و از آن مقام ماهم جرعهای بنوشیم.
در این دنیا که اشرف مخلوقات آفریده شدهایم و آن دنیا اگر با
مهر شهادت وارد شویم انگار این زندگی را جاودانه و آن حیات را
سربلندانه شروع کرده باشیم«.
امیر چطور به شهادت رسید؟
همسر شهید نامدار :روز حادثه برزگترهای فامیل از شهید
شدن امیر خبردار شده بودند و با چهرههای ناراحت برای عرض
تسلیت میآمدند ولی کسی به ما چیزی نمی گفتند و فردای آن
روز ،دایی به خانهام آمد و خبر شهادت امیر را آورد.
نظرتان درباره شهدای مدافع حرم چیست؟
برادر شهید نامدار :امیر همیشه میگفت« :خوش به سعادت
سردار سلیمانی که در سوریه به عنوان مدافع حرم می جنگد.
به شهدای مدافع حرم قبطه می خورد و می گفت اگر قسمت
شود میخواهم به سوریه بــروم که نشد و در همین خاک به
شهادت رسید» .اگر در منطقه غرب آسیا ،ایران در شرایط امن و
آسایش قرار دارد و گزندی به کشورمان وارد نشده است به خاطر
جانفشانی های مدافعان حرم است .ما امنیت االن ایران را مدیون
شهدای مرزبانی و شهدا مدافع حرم میدانیم.
شما به عنوان دختر شهید از چه کسی در زندگی خود الگو
میگیرید و شهادت پدر برای شما چه مفهومی دارد؟
دختر شهید نامدار :الگوی من در زندگیام پدر و خلوص
ایشان .پدرم همیشه از من میخواستند چادر بپوشم چرا که
حجاب زینت خانمهاست و من به توصیه ایشان چادر را انتخاب

در قوانین بین المللی سن  18سال برای ازدواج در نظر
گرفته شده و طبق تحقیقات میدانی در هفت استان موارد
متعددی از صیغه محرمیت مشاهده شده که تسهیل
کننده ازدواج کودکان است.
کامیل احمدی تصریح کــرد :قانونگذار در صیغه
محرمیت هیچ نقشی ندارد و خانوادهها خود مختار این
اقدام را انجام داده و قانون مدنی ،قدرت دین ،هنجارهای
اجتماعی و کم سوادی از عوامل دخیل در کودک همسری
هستند ،مــوارد متعددی از ازدواج کودکان در جوامع
روستایی بر اثر هنجارها و فشارهای اجتماعی است.
ضرورتفوریتهایانتظامی-قضایی
معاون دادگستری مشهد در گفتوگوی اختصاصی
با خبرنگار «صبح امروز»گفت :ما با توجه به نقص در
هماهنگیهای بین سازمانی در جرایم علیه کودکان
در زمینه تحلیل پروندههابه ضروریت ایجاد فوریتهای
انتظامی_قضایی رسیدیم.
عابدین زاده افــزود :اکنون با برگزاری نشستهای
تخصصی ویژه با سازمانهای مربوطه که صبح روز شنبه با
شهرداری و سازمان ترافیک و قطارشهری و نیروی انتظامی
درصدد رفع خالهای بین هماهنگیهای خاص جرایم
علیه کودکان بعد از ساعات اداری برآییم.
وی تصریح کرد  :ضمن اینکه در نشستی که برگزار شد
یک دستور قضایی به نیروی انتظامی در راستای جرایم
علیه کودکان زیر  ۱۸سال در خصوص آزار و یا ربایش که
اعالمکننده مدعیالعموم بوده و یا سرپرست کودک بوده
دیگر نیازی به منوط کردن فرآیند به اذن قضایی نیست.
عابدینزاده اظهار داشت :در تالشیم که دیگر بدون نیاز
به استعالمهای قضایی در خصوص جرایم علیه کودک
از قبیل کودکآزاری و یا اعالم کودکربایی از بانکها و
آموزشو پرورش و یا هر مرجع اداری دیگر مدارک مورد نیاز
را دریافت کنند.
وی عنوان کرد :در پروندههای کودکان با ایجاد چنین
فوریتهایی در جهت رفع خالها و نیز عدم از دست
دادن فرصت برای پیدا کردن کودک و یا پیگیری پرونده
وی هستیم .عابدینزاده با اشاره به ایجاد مثلثی برای
فوریتهای قضایی_انتظامی بیان کرد :برای رسیدن به
این مثلث هنوز راه بسیاری وجود دارد اما قدمهایی که تا
کنون برداشته شده مفید و پایدار است و با توجه به این
مدضوع که روز شنبه دومین نشست برگزار شد اتفاقات
خوب و قدمهای خوبی را نیز در پی دارد.
وی خاطر نشان کرد :با توجه به برگزاری دومین جلسه
تخصصیدرخصوصفوریتهایانتظامی_قضاییجرایم
علیه کودکان به نظر در مسیر مطلوبی قرار گرفته وتاثیر
مستقل عمل کردن سازمانها در حوزه کودکان بسیار
مشهوداست.

ســازمــان تامین اجتماعی
اعالم کرد :طرح نسیم سالمت
ویـــژه بازنشستگان و مستمری
بگیران این سازمان در سال  97برگزار می شود.
سیدتقی نوربخش ،مدیرعامل سازمان تامین
اجتماعی بخشنامه برگزاری المپیادهای فرهنگی
ورزشی و اجرای فعالیت های مرتبط با ورزش های
همگانی ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان
تامین اجتماعی (طرح نسیم سالمت) را در سال 97
به تمام واحدهای این سازمان در سراسر کشور ابالغ
کرد.
بر اساس این بخشنامه ،با توجه به اینکه ورزش در
دوران بازنشستگی ،به ویژه در سنین سالمندی نقش
بسزایی در سالمت جسمی و ذهنی انسان ها دارد،

وصیت نامه شهید

نامشهید:ستوانیکمامیرنامدار
محل تولد  :خراسان رضوی -شهرستان تربت حیدریه روستای
صنوبر
تاریخ شهادت 1395/10/10 :
محل و نحوه شهادت  :هنگ مرزی تایباد درگیری با اشرار و
قاچاقچیانمسلح
سمت  :فرمانده پاسگاه مرزی شرشری جنوبی
زندگی نامه :
شهید نامدار در خانواده ای مومن و متعهد از شهرستان تربت
حیدریه روستای صنوبر از توابع خراسان رضوی ،چشم به جهان
گشود .دوران کودکی و نوجوانی اش را در فضای معنوی و انقالبی
خانواده اش ،سپری کرد .همزمان با دوران تحصیل ،به عضویت
بسیج درآمد تا روح خود را در آن دریای معنویت ،شستشو دهد.
باشور و عشق وصف ناشدنی ،به استخدام ناجا درآمد و پس از طی
دوران آموزشی ،به مرزبانی خراسان رضوی منتقل شده و در هنگ
مرزی تایباد شروع به خدمت کرد .این مرزدار دالور همواره در دوران
خدمت خود درنقاط مرزی در آن منطقه با استقامت و پشتکار
فراوان بسیاری از مشکالت پیروز شد و نمادی نیکو از پاسداران

سازمان تامین اجتماعی در راستای خط مشی ها و
راهبردهای کالن خود به منظور ارتقای سطح سالمت
روحــی ،روانــی و جسمی بازنشستگان و مستمری
بگیران از طریق تــداوم اجــرای برنامه طرح نسیم
سالمت در دو بخش ورزش همگانی و المپیادهای
فرهنگی و ورزشی بازنشستگان و مستمری بگیران
این موضوع را پیگیری می کند.
طبق این بخشنامه همه بازنشستگان و مستمری
بگیران (از کارافتاده کلی – همسر بازمانده) اعم از
زن و مرد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی با
داشتن  45سال سن به باال برای خواهران و 50
سال سن به باال برای بــرادران مجاز به شرکت در
المپیادهای ورزشی و فعالیت های مرتبط با ورزش
همگانی خواهند بود.

مرزی در آن منطقه بود .سرانجام در دهم دی ماه سال  1395در
حین انجام ماموریت با اشرار مسلح درگیر شده و پس از وارد کردن
ضرباتمهلکبرمعاندیننظامبطورناجوانمردانهبهفیضشهادت
نائل شد .از این مرزدار سلحشور 2 ،فرزند دختر به یادگار مانده
است؛ «وحش شاد».
خدمات و مسئولیت شهید در ناجا :
شهید نامدار به عنوان جانشین پاسگاه مرزی شرشری جنوبی
در مرزبانی خراسان رضوی ،مشغول به خدمت بوده و برای حفظ
نظام ،انقالب و و حفظ امنیت در این خطه مرزی ،دالوری های
فراوانی از خود برجای گذاشت.
فضایل و سجایای اخالقی شهید :
شهید نامدار نمونه بارزی از یک انسان کامل بود .ایمان به خدا،
صداقت و بردباری از ویژگی های این شهید واالمقام بود .اخالق
نیکو و رفتار مطلوب این مرزدار سلحشور زبانزد همکارانش بود .وی
خدمت در مرز را عبادت می دانست و بر آن افتخار می کرد .
توصیهشهید:
همرزمانم؛ شمار ا به دینداری و دفاع از اسالم و انقالب توصیه
میکنم.

خبر

مراسم یادواره شهید جالل بهبودی

کردم چون دوست دارم مرا که میبیند خوشحال باشد ،پدرم زنده
است و ناظر بر اعمال ما و با این وجود که از ما دور هستند رضایت
ایشان از عملکرد و رفتار من برایم مهم است .شهادت خوب است
و برای خانواده شهدا یک افتخار است .شهیدان برای حفاظت از
میهن میروند .من زهرا نامدار ،دختر شهید امیر نامدار به فرزند
شهید بودن افتخار میکنم.

در راستای شعار روز دوم گرامیداشت هفته ناجا " انضباط
،اقتدار ،امنیت پایدار" و با هدف گرامیداشت مقام شامخ شهدا
بویژه شهدای مرزبانی ،مراسم یــادواره شهدای مرزبانی برگزار
گردید.
به گــزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی مرزبانی استان
خراسان رضوی ،ستوانیکم "مجتبی بیهقی" مسئول دبیرخانه
هفته ناجا مرزبانی استان در تشریح این خبر بیان داشت :یادواره
شهید مرزبان جالل بهبودی در مدرسه میراب با حضور سردار
جاننثارفرماندهمرزباناستان،مسئولیناستانی،خانوادهمعظم
شهدا ،مرزبظژانان غیور سرزمین خورشید و اقشار مختلف مردم

برگزار شد .سردار جان نثار در سخنانی پس از تبریک هفته ناجا
گفت :یاد و نام شهدا بهویژه شهدای مرزبانی که همواره در جهت
برقراری امنیت کشور تالش می نمایند را باید گرامی داشت و
بایستیقدردانهمهآنهاوهمرزمانشاندرسراسرمرزهایاستانو
کشور باشیم  ،چه را که نعمتی بنام امنیت را برای ما به ارمغان آورده
اند که نصیب همگان شده است.
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در ادامه خاطر نشان کرد:
مرزبانان امروز ادامه دهنده رزمندگان ۸سال دفاع مقدس و بعنوان
مدافعان وطن در حال پاسدار از مرزهای کشور است .گفتنی است
در این مراسم از پالک شهید مرزبانی جالل بهبودی رونمایی
گردید.

Vol.1.No.318 Oct.08.2018

گفتوگو با خاطرهسازترین مجری کودک به بهانه روز جهانی کودک؛

خیلیها با دیدن من گریه میکنند

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر در
نشست هم اندیشی با شعرا و اصحاب فرهنگ و ادب
مشهد:

خانه ادبیات مشهد راه اندازی
می شود

صادق شیخی

دبیرسرویس

sadegh.sheikhi@ymail.com

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر مشهد
از مصوبه این کمیسیون برای راه اندازی خانه ادبیات این
شهر خبر داد و گفت :این مهم با همفکری و همدلی
اصحاب فرهنگ و ادبیات شهر امام رضا(ع) به سرانجام
خواهدرسید.
احسان اصولی در نشست هم اندیشی با اصحاب
فرهنگ و هنر که در محل سالن جلسات شورای اسالمی
شهر مشهد برگزار شد ،با اشــاره به تکلیفی که برای
شهرداری در جهت راه اندازی خانه ادبیات مشهد معین
شده است ،اظهارکرد :بر این اساس خانه مرحوم فرخ در
خیابان چمران به صورت ترجیحی برای این کار در نظر
گرفته شده که فضای خاطره انگیز برای بسیاری از شعرا
و اهالی شعر و ادب مشهد و خراسان به حساب می آید.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر مشهد
یکی از رویکردهای شورای پنجم را توجه به حوزه ادبیات
و هنر برشمرد و افزود :مشهد ،شهری با سابقه در حوزه
ادبیات و شعر است و در کنار مفاخری همچون فردوسی
بزرگ ،شعرای به نامی همچون اخوان را در دل خود جای
داده است و همین موضوع باعث می شود که نگاه ویژه
ای در این حوزه داشته باشیم.
وی با اشاره به قدمت سبک خراسانی در ادبیات ایران
زمین متذکرشد :از طرف دیگر موضوع شهر خالق،
از جمله مباحثی است که در این دوره شهری به شدت
مورد پیگیری است و بر اساس شاخصه هایی که از سوی
یونسکو تعریف شده ،ادبیات یکی از مهم ترین محورهای
مورد توجه است.
اصولی خاطرنشان کرد :مشهد ،متقاضی دریافت
نشان شهر خالق در حوزه ادبیات است و باید برای کسب
این عنوان تمام تالش خود را انجام دهیم.
گفتنی است مشهد بعنوان قطب اصلی ادبیات در
کشور ،خاستگاه شاعرانی چون فردوسی ،اخوان ثالث،
محمدقهرمان،استادشفیعیکدکنیونویسندگانبزرگی
چون محمود دولت آبادی است.
همچنین دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
جز عالیترین مراکز علمی حوزه ادبیات کشور است که
چهرههای سرشناسی چون شهید دکتر علی شریعتی در
آن پرورش یافتهاند.

دهههای شصت و هفتاد و حتی هشتاد که
هنوز دوره خالهها و عموها در برنامههای کودک
شروع نشده بود ،بچهها پای تلویزیون چهارزانو
مینشستند تا برنامهای را ببینند که مجری آن
حرف نمیزد و زبان او تنها حرکات بدن بود و
برعکس برنامههای امروز خیلی هم جذاب بود؛
اتفاقا بزرگترها هم طرفدارش بودند و آن را دنبال
میکردند.شهرام السمی ،صاحب کاراکتر قلقلی،
30سال تمام حرف نزد تا نقشش برای کودکان
کمرنگ و بیمزه نشود اگرچه زندگی هنریاش
پر از پیشنهادات رنگارنگ و بیمهریهای مختلف
بود.
او که ای ـنروزهــا ساکن مشهد اســت و ادامــه
زندگیاش را همراه با سکوت خبری در این شهر
میگذراند ،مهمان روزنامه «صبح امروز» بود تا
کمی از ناگفتههایش را با مردم درمیان بگذارد.
مصاحبه با شخصیتی که بخشی از خاطرات دوران
کودکی یک روزنامهنگار دهه شصتی است میتواند
یکی از سختترین ،جذابترین و بغضآلودترین
مصاحبههای او باشد که در ادامه میخوانید.
درحال حاضر اوضاع شما در شهر جدیدتان چطور
است؟
خداراشکر خوب است .قبل از محرم نمایشی
را به پایان رساندم به اسم «ماضی استمراری» که
اثری اجتماعی بود و مورد استقبال نیز قرار گرفت.
درحال حاضر هم دو پیشنهاد کاری دارم و منتظر
تعیین تکلیف آن هستم .بهرحال حضور من در
مشهد و کاراکتر قلقلی یک پتانسیل ملی است
که خیلیها از آن میتوانند استفاده کنند .اگرچه
هیچکدام از دستگاههای مربوط با حوزه فرهنگ و
هنر هنوز به سراغ من نیامدند.
چرا مشهد؟
مشهد بعداز تهران دومین شهر بــزرگ ایران
است و تئاتر مشهد یکی از فعالترینها در کشور
است که انرژی و بازیگران بسیار خوبی دارد .در
جشنواره تئاتر فجر نیز مشهدیها همیشه صاحب
عنوان و جایزه بودهاند .البته تئاتر مشهد نیازمند
توجه و حمایت بیشتر است .برای اینکه روحیه
امید در شهر بیشتر شود باید از این هنر حمایت
شود.

,,

متاسفانه شرایطی که در تهران وجود داشت و رقابت ناسالمی که در بین مجریان کودک شکل گرفته بود من را مجبور به مهاجرت کرد .زمانی که من و عمو
قناد در تلویزیون برنامه اجرا میکردیم هیچکدام از این عموها و خالهها نبودند و ما پیشکسوت محسوب میشویم اما احترامی برای ما قائل نیستند

شما  30سال در کاراکتر قلقلی دیالوگ نداشتید و در کردن برنامه کرد .یا در برنامهای دیگر قرار بود
پایتخت نیز با شما بیمهری شد .چه شد که تصمیم 4ماه بصورت زنده بهمراه یکی از مجریان خانم
گروه کودک اجرا داشته باشم که
به مهاجرت از تهران گرفتید؟
تنها بعداز یک اجرا حذف شدم و
ضربالمثلی هست که میگوید
تهیه کننده برنامه بعدها علت این
اگر آب یکجا بماند میگندد و
اتفاق را اعمال نفوذ آن مجری خانم
من معتقدم انسان باید مثل آب
اعالم کرد .این مسائل ،یک چرای
من بخاطر حفظ ارتباط
جاری باشد تا بتواند زندگی کند.
کودکان با کاراکتر قلقلی
بزرگ است که همواره همراه من
جــاری بــودن نیاز به تغییر دارد.
پیشنهاداتمختلف
است و نمیدانم اسمش را چه باید
متاسفانه شرایطی که در تهران
کاری را رد کردم و
بگذارم.
وجــود داشــت و رقابت ناسالمی
فکرمیکردم درمقابل
از کاراکتر قلقلی بگویید
که در بین مجریان کودک شکل
پایبندی من به این نقش،
قلقلی کاراکتری بود که بچههای
گرفته بود من را مجبور به مهاجرت
مسئولیننیزنسبت
دهه شصت با آن همزاد پنداری
کرد .زمانی که من و عمو قناد در
به من پایبند و متعهد
کردند .بسیاری از اوقــات ضبط
تلویزیون برنامه اجــرا میکردیم
هستند اما هرچه گذشت
برنام ه با صــدای آژیــر قرمز جنگ
هیچکدام از این عموها و خالهها
متوجه شدم اینطور
قطع میشد و مجبور بودیم تا رفع
نبودند و ما پیشکسوت محسوب
نیست و حتی وقتی
خطر و اعالم وضعیت سفید صبر
میشویم امــا احترامی بــرای ما
خبر فوت من پخش شد
کنیم و دوباره ادامه بدهیم .هنوز
هیچکدامازمسئولین
قائل نیستند .حتی یکی ازمدیران
با من تماس نگرفتند که
گاهیوقتها با خواندن پیامهای
سابق گروه کودک به تهیه کننده
ببینند اصال خبر درست
مردم بغض میکنم .حتی خیلیها
یک برنامه پربیننده دستور داد که
است یا نه
کــه مــن را در خیابان میبینند
از من استفاده کنند اما متاسفانه
یاد کودکی خود میافتند و گریه
زیربار نرفت و تهدید به تعطیل
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 99عنوان کتاب کودک و نوجوان از سوی انتشارات
آستان قدس رضوی منتشر شد

با حضور کتابداران بخش کودک و نوجوان برگزار میشود؛

طرح«نسیمسالمت»ویژهبازنشستگانبرگزارمیشود

وضعیت آمار ایدز و هپاتیت در میان کودکان بهزیستی

رسیدن کتب درسی پایه دوازدهم از سوی برخی معلمان
وجود داشت ،گفت :امسال کتب سال دوازدهم جدید
التالیف بودند و آماده سازی آنها بیشتر طول کشید.
از برخی معلمان تعجب میکنم زیرا کتاب درسی قبل
از آنکه چاپ شود روی سایت سازمان بارگذاری شده و
موجود بود و معلم میتوانست از روی آن کتب به دانش
آموزان تدریس کنند تا کتب به دستشان برسد.
وی همچنین به پایدار سازی کتب درسی اشاره کرد
و گفت :واقعا این امکان وجود دارد که دانش آموزان
کتابهای درسی را بیش از یکسال هم مورد استفاده قرار
دهند .البته این موضوع استلزاماتی از نظر حقوقی دارد
ولی ما عادت کردیم در شرایط اضطرار کار کنیم .مثال
اکنون که هوا سالم است به فکر آلودگی هوا نیستیم اما
در شرایط بحران به فکر آن میافتیم.

فراسوی مرزها

رویکرد قانونی ریشه های عمیق دارد.
نیره عابدین زاده افزود :باید روی کودکان سرمایهگذاری
کرد ،سرمایهگذاری روی کودک کم هزینهترین و پرنفعترین
سرمایه خواهد بود .قوانین حاکمیتی برای جامعه ملموس
نیست و باید قانون را به افراد جامعه و خانواده ها آموزش
داد ،آموزش نقش مهم و اساسی در افزایش آگاهیهای
حقوقی خانواده ها دارد که در این حوزه خوب کار نشده
است.
مصداق قاچاق انسان
عضو هیات مدیره کانون وکالی دادگستری خراسان
رضوی گفت :الیحه جامع تامین زنان علیه خشونت در
مجلس در دست تدوین است.
عباس شیخ االسالمی با بیان اینکه برخی ازدواجها
به نوعی قاچاق انسان است ،افزود :جرم انگاری در این
زمینه بسیار پیچیده است ،جرم انگاری شتاب زده نیز اثر
معکوس می گذارد.
ثبت بیش از 6هزار ازدواج کودکان
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر مشهد
هم در این نشست گفت :پارسال بیش از  6هزار فقره
ازدواج کودکان در خراسان رضوی ثبت شد.
محسن حسینی پویا افزود :بلوغ شرط الزم برای ازدواج
است ولی شرط کافی نیست زیرا شرایط اجتماعی و روانی
دیگری هم الزم است که باید در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد :اصالح و بازنگری در قانون ازدواج کودکان
ضروری است ،ازدواج کودکان نوعی خشونت و کودک
آزاری به حساب میآید.
صیغهمحرمیتتسهیلکننده
یک محقق و مردم شناس نیز در این نشست گفت:

معاون اجتماعی بهزیستی تهران اعالم کرد؛
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دوره آموزشی «همافزایی مهارتهای قصهگویی»
اولـــیـــن دوره آمـــوزشـــی
«همافزایی مهارتهای قصه
گویی» ویژه کتابداران بخشهای
کــودک و نوجوان کتابخانههای عمومی خراسان
رضوی در مشهد مقدس برگزار میشود.
به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانههای
عمومی خراسان رضــوی ،مدیر کل کتابخانههای
عمومی استان اظهار کــرد :اولین دوره آموزشی
«همافزایی مهارتهای قصهگویی» ویژه کتابداران
بخشهای کودک و نوجوان کتابخانههای عمومی در
مشهد مقدس برگزار میشود.
حجتاالسالم علیاکبر سبزیان افــزود :نخستین
دوره آموزشی «همافزایی مهارتهای قصه گویی» ویژه
کتابداران بخشهای كودك و نوجوان کتابخانههای

عمومی خراسان رضوی با حضور شاهدخت موسیزاده،
مربی دوره آموزشی و  60کتابدار بخشهای كودك و
نوجوان کتابخانههای عمومی نقاط مختلف استان
خراسان رضوی در مشهد مقدس و به مدت دو روز برگزار
میشود .
وی ادامــه داد :آشنایی کتابداران با شیوه های
قصه گویی ،بررسی تفاوت قصههای عامیانه ،علمی و
افسانهای و اجراهای متنوع و همچنین زنده نگهداشتن
قصههای قدیمی از اهداف این دوره آموزشی است .
مدیر کل کتابخانههای عمومی خراسان رضوی
اضافه کــرد :دورههـــای آمــوزشــی با هــدف افزایش
دانش تخصصی و باال بردن سطح علمی کتابداران
استان به صورت مستمر در جریان است و در پایان به
شرکتکنندگان گواهی شرکت در دوره اعطا میشود.

خبر

یک عکاس سینما گفت :برای اینکه بتوانیم از کودکان بهخوبی
عکس بگیریم ابتدا باید دوستان خوبی برایشان باشیم تا بتوانیم
آنها را با خود همراه کنیم.
به گزارش ایسنا ،هاشم عطار اظهار کرد :در فیلمهای سینمایی
بچههای آسمان ،مینا و غنچه و رنگ خدا تجربه کار با کودکان را
داشتهام و تاکنون عکسهای هنری بسیاری از کودکان بهثبت
رساندهام .در عکاسی از کودکان ما در اختیار سوژه هستیم و
کودک ما را بهدنیای خود میبرد .در عکاسی از کودکان بیشتر
حالت چشمها و نگاه آنها توجه من را جلب میکند و سپس به
دستانشان توجه میکنم.
وی ادامه داد :پروژه رنگ خدا  6ماه بهطول انجامید و بخش
عمده فیلمبرداری در روستای رضوانشهر بود .خواسته مجید
مجیدی این بود که تمام اعضای گروه با محسن که پسربچهای
نابینا بود و نقش محمد را ایفا میکرد ارتباط دوستانهای برقرار
کنند .در طول مدت فیلمبرداری من ،محسن و دستیار کارگردان
اتاق مشترکی داشتیم .یکی از چیزهایی که محسن دوست داشت
شنیدن صدای کالهقرمزی بود .ما زمانی که میخواستیم هنگام

مدیرعامل انتشارات آستان
قدس رضــوی گفت :از ابتدای
امسال مجموعا  ۹۹عنوان کتاب
چاپ نخست و تجدید چاپ در قالب «کتاب های پروانه»
برای گروه سنی کودک و نوجوان منتشر شده است.
به گزارش تسنیم ،حسین سعیدی اظهار داشت:
انتشارات آستان قدس رضوی از ابتدای سال جاری تا
پایان شهریورماه برای گروه سنی کودکان  99عنوان
کتاب را روانه بازار کرده و از این تعداد  25عنوان کتاب
چاپ نخست و  74عنوان کتاب نیز تجدید چاپ شده
است.
وی افزود :تیراژ مجموع کتابهای منتشر شده در
حوزه کودک توسط انتشارات آستان قدس رضوی بالغ
بر  205هزار نسخه رسیده است و از این میان ،تیراژ 25

عکاسی خوب از کودکان مستلزم دوستی با آنان است

ضبط و یا در پشت صحنه او را بخندانیم برایش صدای کالهقرمزی
را درمیآوردیم.
این عکاس افزود :معموال ارتباط عکاسان با افراد و بهویژه با
کودکان بسیار خوب است .ارتباط دوستانه با محسن به من برای
ایجاد فضاهایی با حالوهوای بهتر کمک کرد و او در پشت صحنه
برای عکس گرفتن همکاری میکرد .یکی از مواردی که کودکان را
خوشحال میکند هدیه دادن عکسهای آنها در ابعاد بزرگ است.
آنها از دیدن تصویر چاپ شده خود لذت میبرند.
عطار تصریح کرد :در فیلم بچههای آسمان لحظات نابی در چهره
علی و زهرا مشاهده میشود که من سعی در بهثبت رساندن آنها
داشتم .در این پروژه نیز با کودکان ارتباط دوستانهای داشتم .برای
اینکه بتوانیم از کودکان بهخوبی عکس بگیریم ابتدا باید دوستان
خوبی برایشان باشیم تا بتوانیم آنها را با خود همراه کنیم.
وی افزود :برای عکاسی از کودکان باید وارد دنیای کودکانه آنها
شد .ما نمیتوانیم از کودکان بخواهیم ژستی که در نظر داریم را
بگیرند و با آنها حرفهای رفتار کنیم بلکه باید از شیوه زندگیشان که
رها و آزاد هستند عکاسی کنیم .هرچه عکاس زمان بیشتری را در

همزمان با  16مهر ماه روز جهانی کودک :

بازدید به همراه کودکان از موزه ها و مجموعه های تاریخی رایگان است

عنوان کتاب چاپ اول به مجموع شمارگان  41هزار و
 500نسخه رسیده است.
مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی تاکید کرد:
مجموع تیراژ کتابهای تجدید چاپ بهنشر از ابتدای
امسال تا پایان شهریور در قالب «کتابهای پروانه» با
شمارگان  164هزار نسخه و با موضوعات شعر ،داستان،
رمان ،مفاهیم قرآنی ،قصههای تخیلی منتشر شده
است.
مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی همچنین
با اشــاره به گرامیداشت هفته ملی کودک و آینده و
روزجهانی کودک خاطرنشان کرد :در این هفته براساس
شعارهای نامگذاری شده کتابهای مرتبط با این
موضوع از سوی انتشارات آستان قدس رضوی معرفی و
اطالع رسانی میشود.

یک عکاس سینما:

کنار کودک سپری کند با حاالت او بیشتر آشنا شده و عکسهای
بهتری را بهثبت خواهد رساند .هنگامی میتوان از کودکان
عکسهای خوبی گرفت که آنها حضور عکاس را احساس نکنند.
این عکاس عنوان کرد :تمام عکسهای فیلمهای رنگ خدا و
بچههای آسمان را دوست دارم .عکس مورد عالقه من در بچههای
آسمان مربوط به سکانسی است که زهرا حبابی در دست دارد و
میخندد .این عکس بهخوبی نماینگر شادی و رهایی در دوران
کودکی است .در فیلم رنگ خدا از محسن عکسی گرفتم که
دستش را از پنجره اتوبوس بیرون آورده و جریان باد را احساس
میکند .محسن پری نیز در دست دارد و زمانی که آن را مقابل
چشمانش گرفت عکسی را بهثبت رساندم و تصمیم داشتم حس
رهایی را به تصویر بکشم که نمیدانم تا چه حد موفق بودهام .این
عکسها جزو سکانسهای فیلم نیست.
عطار اظهار کرد :چیزی که سبب میشود از عکاسی از کودکان
لذت ببرم این است که میتوانم پاک بودن و لحظات ناب زندگی
آنها را بهثبت برسانم ،لحظاتی که در آن هیچ ریایی وجود ندارد و
خالصانه متعلق بهوجود کودک است .در عکاسی پرتره برای نشان
دادن پاکی درون کودک از نورهای نرم و سافت استفاده میکنیم
و کادربندی بهگونهای نیست که فضای عکس خشن جلوه کند.
رنگها نیز برای نشان دادن شادی کودک روشن و شفاف هستند
مگر در شرایط نامساعد همچون جنگ که البته در این شرایط نیز
میتوانیم تنها محیط کودک را خاکستری نشان دهیم.
وی ادامه داد :به جز فیلمهای سینمایی از کودکان عکسهای
هنری نیز میگرفتم .در سال  1370از کودکان کرد عراقی که
بهتازگی کشور خود را ترک کرده بودند عکسهایی را بهثبت رساندم
که فضاهایی بسیار خشن دارند و سیاهوسفید هستند .تصمیم
داشتم زجری که این کودکان متحمل شده بودند را به تصویر
بکشم .برای هفت عکس از مجموعه عکسهای کودکان کرد آواره
عراقی در جشنواره وحدت که در تبریز برگزار شد جایزه دریافت
کردم.

میکنند
حاال بچههای دهه شصت خودشان صاحب
فرزند شدهاند و قلقلی هنوز میتواند با بچههای
نسل امروز با موضوعات روز ارتباط برقرار کند .آن
زمان بحث بر سر استفاده از مسواک بود و امروز
بحث بر سر شبکههای اجتماعی است و جای کار
زیادی وجود دارد.
من بخاطر حفظ ارتباط کودکان با کاراکتر
قلقلی پیشنهادات مختلف کاری را رد کردم و
فکر میکردم درمقابل پایبندی من به این نقش،
مسئولین نیز نسبت به من پایبند و متعهد هستند
اما هرچه گذشت متوجه شدم اینطور نیست و
حتی وقتی خبر فوت من پخش شد هیچکدام از
مسئولین با من تماس نگرفتند که ببینند اصال
خبر درست است یا نه .اینجا بود که به خودم آمدم
و تصمیم گرفتم مسیرم را عوض کنم .سال 94
در یک برنامه تلویزیونی برای اولینبار حرف زدم
و دردودل کردم .فیلم سینمایی «سندباد و سارا»
اولین فیلم سینمایی من بود که در آن صحبت
کردم .این فیلم را نیز در سال  94بازی کردم البته
هنوز اکران نشده و از علت آن بی اطالعم.
مشهد برای شما چهکاری میتواند انجام دهد؟

یکی از دالیلی که من مشهد را انتخاب کردم،
اشباع تهران از هنرمند است اما مردم مشهد هنوز
پذیرای هنرمند هستند و با آنها ارتباط برقرار
میکنند .امیدوارم مسئولین فرهنگ و هنر انگیزه
کار در مشهد را از من نگیرند و حمایت کنند.
درگذشته حضور بازیگران در تبلیغات ممنوع بود
اما امروز فضا بازتر شدهاست و بسیاری از شرکتها
و برندها میتوانند از کاراکتر قلقلی استفاده کنند.
حرف آخر
امیدوارم هرچه زودتر مشکالت مردم رفع شود و
از این شرایط سخت عبور کنیم .شرایطی که من
هم گاهی دچار آن شدهام و اگر دوستان خوبی
مثل حسین شجاعی ،اندیشه قدیریان و علی
قویبازو نبودند حتما با مشکل مواجه میشدم.
پیشنهاداتی هم از شبکه خراسان دارم و امیدوارم
با شکلگیری این همکاری بتوانم در خدمت
کودکان خوب این دیار باشم.
السمی به روایت یک دوست
علی قویبازو بازیگر و کارگردان سابق تئاتر
مشهد و دوست و همراه شهرام السمی میگوید
بازیگران و مجریانی مثل شهرام السمی صاحب
سبک و نوستالژی دوران کودکی یک نسل هستند
و اینکه با بی مهری مواجه میشوند به خودمان
برمیگردد که اهل حسادت هستیم و نمیتوانیم
کسی را باالتر از خودمان ببینیم .مجریان کودک
فکر میکنند اگر در کنار قلقلی قــرار بگیرند
کارشان دیده نمیشود درحالیکه غافل از این
مسئله هستند که بیننده برنامه آنها بیشتر هم
میشود.
هنرمندان نسل السمی در زمانی کار میکردند
چ سرگرمی برای کودکان وجود نداشت و
که هی 
صداوسیما در دو کانال خالصه میشد .در عصر
جنگ و موشک بــاران و صدای آژیر با کمترین
امکانات موجود تنها دلخوشی برای کودکان بودند
اما متاسفانه هیچ احساس دینی نسبت به آنها
وجود ندارد.
او بیان میکند :درحال حاضر تدریس پانتومیم،
فن بیان و کار کودک را با حضور استاد السمی در
مشهد آغاز کردهایم و درنظر داریم از این ظرفیت
کمنظیر در این شهر کمال بهره را ببریم و امیدواریم
مردم این فرصت را مغتنم بدانند.
سیدی مجموعه «ماجراهای قلقلی» هم آماده
توزیع است که مطالب بسیار آموزندهای دارد و
میتواند برای کودکان جذاب باشد

مدیر کــل مــیــراث فرهنگی
 ،صنایع دستی و گردشگری
خراسان رضوی گفت ۱۶ :مهرماه
همزمان با روز جهانی کودک و هفته ملی گرامیداشت
کودک،بازدید به همراه کودکان تا  ۱۲سال از موزه ها
و مجموعه های تاریخی و فرهنگی خراسان رضوی
رایگان است.
ابوالفضل مکرمی فر با اشاره به بخشنامه ابالغی از
سوی مدیرکل موزه ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی
کشور افزود :با توجه به موافقت معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور ،بازدید از موزه ها
و مجموعه های تاریخی و فرهنگی وابسته به سازمان
میراث فرهنگی کشور  ،رایگان است .

وی ادامه داد:در طول هفته گرامیداشت کودک
 ،برنامه های فرهنگی و هنری و بازدید از موزه های
استان  ،برای کودکان در نظر گرفته شده است .
مکرمی فر گفت :موزه خراسان بزرگ واقع در بوستان
کوهسنگی مشهد  ،آرامگاه فردوسی و موزه توس ،
آرامگاه نادر و موزه نادرشاه ،موزه مردم شناسی حرف
و مشاغل شهرستان طرقبه و شاندیز (رباط ویرانی )،
موزه های مردم شناسی و باستان شناسی گناباد  ،تربت
حیدریه ،تربت جام  ،سبزوار  ،نیشابور ،قوچان ،چناران
،کالتذیرای شهروندان به همراه کودکان است.
وی افزود :هم چنین سایت موزه های بندیان درگز
و شادیاخ نیشابور ،آمادگی بازدید از تمامی کودکان
عالقمند به همراه خانواده های آنان است
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استاندار خراسان رضوی مطرح کرد :

الزاماتی برای نامگذاری مشهد به عنوان
شهر دوستدار کودک

استاندار خراسان رضوی گفت:آموزش به کودکان و
نوجوانان نیازمند روش های جدید بوده و نباید در شیوه
های قدیمی و سنتی بمانیم.
به گزارش مهر ،علیرضا رشیدیان در جلسه کارگروه
استانی کنوانسیون حقوق کودک خراسان رضوی اظهار
کرد  :پیگیری ها برای نامگذاری مشهد به عنوان شهر
دوستدار کودک نیازمند الزاماتی از جمله نداشتن
کودک کار  ،کودک محروم از تحصیل  ،کودک دچار فقر
تغذیه ای  ،کودک آزار دیده و آسیب دیده دارد و مقدمات
و الزامات این مهم باید فراهم شود.
وی افزود:باید گام هایمان را در حوزه حقوق کودکان
بلندتر برداریم وهفته ملی کودک فرصتی برای توجه
دادن همه بخش های جامعه از جمله سازمان های
دولتی  ،خصوصی  ،عمومی و مدنی به موضوع کودکان
و حقوق آنان است و باید در این راستا از همه ظرفیت
های رسانه ای  ،فرهنگی وهنری کشور در این راستا
بهره برده شود .
استاندار خراسان رضوی ادامــه داد :برای داشتن

جامعه قانون مدار باید آینده سازان کشوراز کودکی با
حقوق خود و دیگران آشنا شوند و به منظور عمومی
کردن حقوق با توجه به شعار دولت در حوزه حقوق
شهروندی نیاز است دستگاه قضایی  ،آموزش پرورش
 ،بهزیستی و غیره با مشاورت حقوقی در این حوزه گام
های موثری بردارند.
وی گفت :باید به موضوع رشد و ارتقا کودکان توجه
جــدی شــود  ،ضمن آنکه باید در فضاهای مختلف
خدماتی مربوط به کودکان  ،فضاهای مناسب برای این
رشد و تفریح و سرگرمی آنان ایجاد شود.
رشیدیان بیان کرد هر چه در حوزه آموزش وتعلیم و
تربیت کودکان هزینه کنیم سرمایه گذاری برای ایرانی
آبادتر و متعالی تر و آینده ای درخشان تر است و از این
رو نقش همه ما از خانواده و جامعه در این حوزه سنگین
است.
استاندارخراسان رضوی تصریح کرد:باید زمینه های
مناسبی برای ارائه مشاوره های حقوقی در مدارس
ایجاد شود تا دانش آموزان و کودکان ما با حقوق خود
آشنا شوند .در دهه چهارم انقالب باید به مشارکت و
نقش هر چه بیشتر سازمان های مردم نهاد در این حوزه
توجه بیشتری داشته باشیم ضمن آنکه مدیران و بخش
های دولتی و حکومتی باید در تعامل و هماهنگی با هم
برای اثر گذاری بیشتر از دوباره کاری و موازی کاری
بپرهیزند و از ظرفیت ایده های خوب نیز بهره مند
شوند.
رشیدیان گفت :در آموزش ها به کودکان و نوجوانان
نباید در شیوه های قدیمی و سنتی بمانیم و امروز
شرایط  ،شیوه های آموزشی ،اندیشه و ظرفیت های
کودکان ما تغییر کرده است از این رو باید بر اساس آن
روش های مناسبی برای برای آموزش  ،پیشگیری از
آسیب ها و توانمندسازی کودکان به کار بریم.
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استعفا از شورای شهرستان مشهد نه شهرمشهد
استعفای علیرضا شهریاری از عضویت شورای شهرستان مشهد که حاشیه سازشد

علی علی نژاد

دبیر سرویس
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ب راساس آمار اعالم شده توسط معاون بنساد مسکن
استان  486ه زار واحد مسکن روستایی در خ راسان
رضوی وجود دارد که از این تعداد  136ه زار واحد معادل
 30درصد از کل آنها مقاوم هستند که ب راساس این آمار
 70درصدمسکنروستائیاناستاننامقاوماست.
به گ زارش صبح امروز حسن حسینی روز گذشته
با اعالم این خبر افزود :گفت :از سال  1386در اج رای
طرح بهسازی مسکن روستایی تاکنون 114ه زار خانوار
روستایی در این استان از خانه بادوام و مقاوم بهره مند
شدهاند.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی خ راسان رضوی ادامه داد :واحدهای
مقاوم روستایی از تسهیالت طرح ویژه بهسازی مسکن
روستاییبهرهگرفتهاندوبقیهآنهاهنوزازتسهیالتاین
طرحاستفادهنکردهاند.
وی ادامه داد :در چارچوب طرح ویژه بهسازی مسکن
روستایی مقرر شد ساالنه  200ه زار واحد مسکن در
سطحکشوربازسازیوبهسازیشوند.
گفت :از سال  1387تاکنون صاحبان  135ه زار واحد
مسکن روستایی ب رای دریافت تسهیالت طرح ویژه
بهسازیمسکنروستاییبهبانکعاملمعرفیشدهواز
این تعداد 114ه زار واحد پایان کار ساخت خود را دریافت
کردهاند.
وی افزود :سهمیه امسال خ راسان رضوی از اج رای
طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی  19ه زار
واحداستکهتاکنونازاینتعدادصاحباندوه زارو230
واحدب رایگرفتنتسهیالتبهبانکعاملمعرفیشدند
و 850واحدبابانکق راردادمنعقدکردهوکاربازسازیآنها
آغازشدهاست.
او اظهار داشت :می زان تسهیالت قرض الحسنه طرح
ویژه بهسازی مسکن روستایی در خ راسان رضوی 250
میلیون ریال با کارمزد چهار درصد و دوره بازپرداخت 15
سالهاست.
معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی خ راسان رضوی
همچنینگفت:تاکنونهیچیکازواحدهایمسکن
روستاییکهدرایناستانمقاومسازیشدهانددرنتیجه
وقوعزلزلهیاسیلخسارتندیدهاند.
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علیرضا شهریاری عضوشورای اسالمی
شهرستان مشهد با ارسال نامه ای به رئیس
شــورای شهر مشهد از عضویت در شــورای
اسالمی شهر مشهد استعفا داد .به گزارش
صبح امروزشهریاری روزگذشته با ارسال نامه ای
به محمدرضا حیدری رئیس شورای شهر مشهد
خواستارجایگزینی فــردی دیگر از اعضای
شورای شهر مشهد در شورای شهرستان مشهد
شد.
برخی افراد در رسانه های اجتماعی و سایت
ها با این تصور اشتباه که یکی از اعضای شورای
امید کم شده است  ،ذوق زده خبر این استعفا
را منتشر کردند اما علیرضا شهریاری در خبر
دیگر اعالم کرد که از شورای شهرستان مشهد
استعفا داده نه شورای شهرمشهد.
در متن نامه علیرضا شهریاری به محمدرضا

حیدری رئیس شورای شهر مشهد آمده است:
بدینوسیله استعفای خود را از نمایندگی در
شــورای اسالمی شهرستان مقدس مشهد
تقدیم می دارم و سربلندی و عظمت جمهوری
اسالمی ایران و عزت و اقتدارغیر شهرستان
مشهد و هم میهنانم را از خداوند منان طلب می
نمایم .برای جنابعالی و همکاران در موقعیت

حساس کنونی در ادای وظیفه سنگینی که بر
عهده دارید آرزوی توفیق روز افزون دارم.
دلیل استعفا
هم چنین عصر روز گذشته شهریاری دراین
باره گفت :به دلیل مشغله زیادی که در شورای
شهر مشهد و عضویت در کمیسیون های
مختلف دارم ،طی نامه ای به رئیس شورای

اسالمی شهر مشهد انصرافم را اعالم کردم.
وی ادامه داد :از عضویت در شورای اسالمی
شهرستان مشهد انصراف دادم تا فردی دیگری
به نمایندگی از شورای شهر مشهد ،به شورای
شهرستان معرفی شود.
وی تاکید کرد :نامه استعفا نیز مربوط به
شــورای اسالمی شهرستان و نه شــورای شهر
مشهد بوده است.
این در حالی است که برخی از شبکه های
مجازی و سایت های این گونه برداشت کرده
بودند که شهریاری از عضویت در شورای شهر
مشهد استعفا داده است.
عضو هیئت رئیسه شــورای اسالمی شهر
مشهد با بیش از  230هــزار رأی ،بهعنوان
ششمین نفر از لیست امید ،به شورای شهر
مشهد راه پیدا کرد و در سال اول و دوم شورا،
با تصمیم اعضای شــورا ،عضو هیئت رئیسه
شوراست .علیرضا شهریاری ،عــاوه بر این
رئیس انجمن داروسازان استان و نائیب رئیس
داروسازان کشور رابرعهده دارد.

هواشناسی ادامه بارش و کاهش کمینه دمای استان را پیش بینی کرد:

بعد باران باز سرما

سرویس در شهر

هواشناسی خراسان رضوی با اعالم ادامه
ش پراکنده بــاران در سطح استان تا روز
بــار 
دوشنبه از روند کاهش کمینه دما در روزهای
آینده خبر داد.
به گزارش صبح امروزبنابراعالم هواشناسی
بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهواره
نشاندهنده بارشهای پراکنده باران در نیمه
شرقی استان بــوده که اوایــل شب از شدت
ناپایداریهای جوی و میزان ابرناکی آسمان
کاسته خواهد شد .ضمن این که برای مناطقی

پدیده مهآلودگی نیز پیشبینی شده بنابراین
کاهش میزان دید افقی دور از انتظار نیست.
روند کاهش کمینه دمای هوا نیز تا سه شنبه
اوایل صبح ادامه داشته و در مناطق سردسیر
دمای هوا به زیر صفر درجه سلسیوس خواهد
رسید.
براین اســاس هــوای مشهد در صبح امروز
قسمتی تا نیمهابری با احتمال بارش باران
و مهآلود به تدریج کاهش ابر و وزش باد و در
بعدازظهر صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش
ً
باد نسبتا شدید اواخر وقت مهآلود ،با کمینه و
بیشینه دمای  5و  16درجه سلسیوس پیش
بینی شده است.
هم چنین آسمان نواحی شمالی و مرکزی
استان در صبح امروزدوشنبه قسمتی ابری تا
ابری و مهآلود با احتمال بارش پراکنده باران،
به تدریج کاهش ابر و وزش باد و در بعدازظهر
امروز صاف تا قسمتی ابری پارهای نقاط وزش
باد نسبتآً شدید لحظه ای اواخر وقت مهآلود
همراه خواهد بود.
هــوای نواحی جنوبی استان در صبح روز

دوشنبه نیمهابری تا ابری پارهای نقاط مهآلود
مناطق شرقی احتمال بــارش پراکنده باران
به تدریج کاهش ابر و افزایش شدت باد و در
بعدازظهر صاف تا قسمتی ابری پارهای نقاط
وزش باد شدید لحظهای اواخر وقت احتمال مه
پیشبینی میشود.
براساس این گزارش آسمان نواحی شمالی و
مرکزی استان در صبح روز سهشنبه نیز صاف تا
کمی ابری پارهای نقاط مهآلود به تدریج وزش
صاف تا کمی ابری پارهای
باد و در بعدازظهر ً
نقاط وزش باد نسبتا شدید لحظهای همراه
خواهد بود.هوای نواحی جنوبی استان در صبح
روز سهشنبه صاف با احتمال مه صبحگاهی به
بعدازظهر آن روز صاف
تدریج وزش باد و در
ً
پاره ای نقاط وزش باد نسبتا شدید پیشبینی
میشود.
هم چنین هوای مشهد نیز در صبح سه شنبه
این صاف تا کمی ابری و مهآلود به تدریج وزش
باد و در عصر ،صاف تا کمی ابــری همراه با
افزایش شدت باد لحظهای با کمینه و بیشینه
دمای  3و  18درجه سلسیوس خواهد بود.

جدول شرح در متن

بارندگیها در خراسان رضوی خسارتی نداشته
است
هم چینین مدیرکل دفتر مدیریت بحران
استانداری خراسان رضــوی گفت :بارندگی
اخیر در خراسان رضوی خسارت خاصی برجای
نگذاشته و شاهد مصدومیت یا تلفات جانی
نبودهایم.
حجتعلی شایانفر ،در خصوص خسارات
احتمالی بارشهای روزهای گذشته در سطح
استان ،اظهار کرد :شدت بارندگی در سطح
استان به جز طرقبه  ،شاندیز و بخشهایی از
مشهد و کالت زیاد نبوده و بیشترین میزان
بارندگی در یکی از ایستگاههای غرب مشهد که
حدود  37.5میلی لیتر ،کالت  31.5و قوچان
 21میلی لیتربوده است.
وی ادامــه داد :بارشها به صورت رگباری
نبوده و خسارت خاصی به جز چند مورد آب
گرفتگی و اختالل در تردد که باعث مسدود
شدن دو راه روستایی از جمله روستای ژرف در
منطقه کالت که هماکنون باز است ،برجای
نگذاشته و تالفات جانی نداشتهایم.

غالمحسین باغبان

در شهر

6

اینستا خبر

شهردار مشهد مقدس در پیامی اینستاگرامی خبر
داد:

جمع آوری نرده وسط خیابان ها

شهردار مشهد مقدس در پیامی اینستاگ رامی که در
صفحه شخصی اش منتشر کرده به وضعیت خشن
چهره خیابانهای مشهد اشاره کرد و گفت" :به دنبال
راهکارهاییجهتتلطیفاینوضعیتهستیم".
به گ ـزارش پایگاه اطالعرسانی شهرداری مشهد
مقدس،تق یزادهخامسیدراینپیامآوردهاست":مدتی
استجمعکردننردههایوسطخیابانهاغیرازمسیر
بی.آر.تی فکرم را مشغول کرده که اگر بشود با اج رای
طرحهای دیگری این وضع خشن خیابانها را تلطیف
کرد؛ق رارشدازخیابانامامخمینی(ره)شروعکنیم".
ویادامهم یدهد":طرحمیدانراهآهنهمطبقبرنامه
پیشم یرودوامیدوارمتانیمهآبانماهبهنتیجهبرسد".
شهردار مشهد مقدس تصریح م یکند":این طرح در
وسعت  50ه زار مترمربع دارای دو ترمینال تاکسی رانی
و اتوبوس رانی ،یک فضای سبز مناسب و یک گالری
مناسبخواهدبود".
تقیزاده خامسی ادامه م یدهد" :انشاا ...یکی دیگر
از ورودیهای شهرمان پس از حدود ده سال ب رای پذیرش
زائ راندرشانمشهدمقدساحداثوبهرهبرداریشود".

خبر
برگزاری همایش فرهنگ یاران
ترافیک در مشهد
بیش از  240هزار دانش آموز مقاطع ابتدایی و
متوسطه اول در طرح همیاران ترافیک مشارکت
دارند.
به گزارش صبح امروز ،رییس پلیس راهور استان
در این مراسم گفت :طرح همیاران ترافیک باهدف
مسولیت پذیری مردم و رعایت قانون مقررات از
سال  82در کشور اجرایی شده است.
سرهنگ سلیمی افزود :هم اکنون بیش از 240
هزار دانش آموز مقاطع ابتدایی و متوسطه اول
و حدود  53هزار معلم در طرح همیاران ترافیک
خراسان رضوی مشارکت دارند.
وی اظهار داشت :در سال تحصیلی جدید 4
هزار دانش آموز در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول
به جمع همیاران پلیس اضافه شده اند.
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گفت و گوی اختصاصی باحسن شفیعی پدر ورزش صبحگاهی خراسان رضوی

ورزشکار از روی درجات ورزشی ردهبندی نمیشود

مصاحبه
بازیکن پدیده :با این تماشاگران
میتوان به آسیا رفت

مهدی مهدیخانی اظهار داشت :شکر خدا در بازی
با فوالد یک روز به یادماندنی در فوتبال استان خراسان
رضوی رقم خورد تا حدود  8 ،7هزار تماشاگری که
برای حمایت ما به استادیوم آمده بودند با لب خندان
و با احساس غرور از تیم شهر خودشان به خانه بروند
که این اتفاق کمی نیست .بازی بسیار دشوار و خوبی
از آب درآمد که مشخص بود فوالد خوزستان ما را دقیق
آنالیز کرده و با پرس از جلو تالش میکرد زهر تیم ما را
بگیرد .اما هرچه گذشت بهتر شدیم و بعد از گل نیمه
اول آنها دوباره به بازی برگشتیم .تیم ما دوبار در این
بازی به جریان بازی بازگشت که نشان میداد پدیده
امسال تا چه اندازه آماده ،یکدل و متحد است.
هافبک پدیده که از دقیقه  82وارد زمین شده
بود ،در خصوص پنالتی و پاس گل خود در وقتهای
اضافی نیز خاطرنشان کرد :چون بازی به وقت اضافه
رفت ،فرصت بیشتری به من رسید تا خودم را نشان
دهم .در دو بازی قبل با نظر آقا یحیی در آخرین دقایق
وارد زمین میشدم که زمانش کم بود ولی این آمادگی
را داشتم که مثمر ثمر باشم و شکر خدا هم در این بازی
در دقیقه  117و  118توانستم خواستههای آقا یحیی
را در زمین پیاده کنم و سکوها را شاد کنم.
مهدیخانی در خصوص اینکه چطور این فصل
نسبت به فصل گذشته کمتر در پدیده به میدان
رفته؟ تاکید کرد :طبیعتا به خاطر بازیهای آسیایی
امیدها از یکی دو هفته قبل از شروع فصل تا هفته
ششم لیگ در خدمت تیمملی امید و کرانچار بودم و
به همین خاطر نیز دیر به تیم اضافه شدم و به همین
خاطر از شرایط باشگاهی دور شده بودم .اکنون در
حال پیدا کردن جایگاه گذشتهام هستم و انشاا...
میخواهم همان بازیکنی بشوم که مورد نظر آقا
یحیی است.
وی که تــازه وارد  21سالگی شــده ،در خصوص
آرزوهای خود نیز گفت :دو سال دیگر میتوانم برای
تیمملی امید بازی کنم اما تالش میکنم جدای از
اینکه هم برای پدیده و هم تیم امید مثمرثمر باشم،
انشاا ...بتوانم بعد از راهیابی به المپیک به تیمملی
بزرگساالن راه پیدا کنم.
هافبک پدیده در خاتمه با اشــاره به مشکالت
مالی این باشگاه متذکر شد :مدیران باشگاه ما در
حال حاضر تمام زورشان را زدهاند که مشکالت را
حل کنند ،شهردار مشهد هم روز پنجشنبه 5درصد
قراردادها را کمک کرد اما ما هنوز فقط 15درصد
پول گرفتهایم و کلی از مطالبات فصل قبلمان هم
باقیمانده است.

مجیدخروشی

در فرهنگ ما ورزشکار از روی درجات ورزشی
ردهبندی نمیشود ،بلکه حق آن است که از روی
کماالت انسانی درجهبندی شــود .پــدر ورزش
توگو با
صبحگاهی استان با بیان این مطلب در گف 
خبرنگار صبح امروز گفت :غرور ورزشی من در همان
مدرسه ابتدایی و در یک مسابقه والیبال شکسته
شد .ورزشکاری که آکنده از غرور باشد شاید در
کوتاه مدت در کسب عناوین قهرمانی موفق باشد،
اما با گذشت زمان و خداحافظی از دنیای قهرمانی
جایگاه مردمی خود را از دست خواهد داد.
حسن شفیعی بــا بیان خــاطــراتــی از دوران
ورزش قهرمانی در سالهای  54-53درباره غرور
ورزشکاری که گریبان بسیاری از ورزشکاران را گرفته
است ،افزود :هیچگاه اجازه ندادم که غرور در دنیای
ورزشی من بر وجدانم غلبه کند و تمام هم و غم خود
را برای توسعه ورزش صبحگاهی استان گذاشتهام و
هر روز با طلوع آفتاب برای تشویق ورزشکاران بر سر
ایستگاههای ورزشی در بوستانهای مشهد حاضر
میشوم و همگام و همراه با آنان ورزش میکنم و
گزارش تهیه میکنم.
وی خاطر نشان کرد :اغلب کارمندان دفتری و
اداری بیشتر وقت خود را پشت میزهای کارشان
سپری میکنند و به دلیل مشغله کاری و زندگی
ماشینی روزمره که دارند قادر نیستند در بوستانها
و سالنهای ورزشی به فکرسالمت جسمانی خود
باشند .به همین منظور طر حها و برنامههایی را در
کمیته آموزش ورزش صبحگاهی پیشبینی کردیم تا
همگام با علم روز ورزشی و یاری از متخصصان علوم
ورزشی حرکات و نرمشهای ویژه کارمندان اداری را
به داخل سازمانها و ارگانها ببریم و دقایقی کوتاه
را در همان محل کار تمرینهای اختصاصی و ویژه
کارمندان را برنامهریزی کنیم.
شفیعی ادامـــه داد :در فصل پاییز ورزش
صبحگاهی کارمندان را در محیط باز برنامهریزی
کردیم ،اما با فرا رسیدن فصل سرما تمرینات فشرده
را پشت میزهای کارمندان با اجرای حرکات ویژه و
خاص به کارمندان اداری آموزش میدهیم.
مسئول کمیته ورزش صبحگاهی خراسان رضوی
یاد آور شد :اگر این طرح در عمل بازدهی مفید و
کارسازی داشته باشد با سایر سازمانها و ارگانهای
دولتی و غیر دولتی برنامه راه انـــدازی ورزش
صبحگاهی در محل ادارات و سازمانها را به مرحله
اجرا در خواهیم آورد.
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اغلب کارمندان دفتری و اداری بیشتر وقت خود را پشت میزهای کارشان سپری میکنند و به
دلیل مشغله کاری و زندگی ماشینی روزمره که دارند قادر نیستند در بوستانها و سالنهای
ورزشی به فکرسالمت جسمانی خود باشند

وی تعریف خاصی از ورزش صبحگاهی ارائه تفاوتی با سایر اقشار جامعه ندارد و باید تواضع و
کرد و ادامه داد :ورزش صبحگاهی به شکلی از فروتنی داشته باشد تا عزیز مردم شود و وقتی عزیز
فعالیتهای جسمی یا حضور منظم در فعالیتهای مردم شد قطعا نامش همچون ستارهای تابان بر
جسمانی اطالق میشود که بتواند سالمت بدنی و تارک ورزش استان و کشور میدرخشد.
وی خاطر نشان کرد :بیش از 50
روانی را بهبود بخشد.
سال است در متن ورزش فعالیت
وی دربــــاره هـــدف از ورزش
میکنم و هیچگاه توقعی از فردی
صبحگاهی گــفــت :از ورزش
نداشتم چون خودم را وقف ورزش
صبحگاهی انتظار میرود به ارتقا
کردم و برای سازندگی جوانان تالش
کمی و کیفی عملکرد افراد کمک
هر ورزشکار سابقی را
میکنم.
نموده و عالوه بر آن ،دستاوردهای
نمیتوانپیشکسوت
والدین مجرم
دیــگــری را بــه طــور مشخص در
در خور احترام و در
شفیعی بــا اشــــاره بــه اینکه
راستای بهبود روابــط اجتماعی
اندازه الگو شدن دانست.
خــانــوادههــا تــصــور میکنند اگر
عرضه کند .بدین معنا ورزش
ورزشکارسابقی
وســایــل و تجهیزات مــدرن را در
صبحگاهی میتواند دایره وسیعی
پیشکسوت است که
اختیار فرزندان خود قرار دهند به
از فعالیتهای بدنی را در بر بگیرد
الیق راهنمایی بوده و
آنان خدمت کردهاند تصریح کرد:
که از طریق آن آثار مثبت ورزش در
وجودش نشانه خیر
بسیاری از والدین با خریداری انواع
دسترس قرار میگیرد.
و برکت و خوبی و
بازیهای رایانهای به فرزندان خود
غرور بیجا و غرور بجا
رفتارش سرمشق نیکی
خیانت میکنند و مجرم هستند .این
مسئول کمیته ورزش صبحگاهی
و جوانمردی باشد
نسل نیاز به تحرک ،پویایی ،شادابی
خراسان رضــوی در پاسخ به این
و نشاط دارد و اگر به همین منوال
سوال که آیا ورزشکار مغرور باید
جلو برویم نسلی منزوی و خانه نشین
باشد یا خیر؟ گفت :ورزشکاری
که میخواهد پلههای ترقی را برای کسب عناوین را تحویل جامعه بشری دادهایم.
وی خاطر نشان کرد :نسل جوان ما دچار پیری
قهرمانی و جهانی طی کند باید غرور ورزشی داشته
باشد و این غرور را در دنیای ورزش خرج کند ،اما زودرس شده است .جوان  30ساله ما قادر نیست
وقتی لباس خادمی ورزش را از تن در آورد هیچ  20دقیقه ورزش کند.
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تیم ملی والیبال نشسته بانوان
ایران با دو ملی پوش خراسانی خود
در اولین گام چشم بادامیها را زا پیشرو برداشت.
تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران در نخستین
دیدار خود در بازی های پاراآسیایی جاکارتا برابر
ژاپن قرار گرفت .ملی پوشان ایران در ست اول و در
رقابتی نزدیک با نتیجه  ۳۱بر  ۲۹ژاپن را شکست
دادنــد .در ست دوم از بتول خلیل زاده به جای
فاطمه جهانی در ترکیب تیم استفاده کرد و زهرا
دانایی و زینب ملکی دو امتیاز سرویس کسب کردند
اما با نتیجه  ۲۵بر  ۱۹شکست خوردند .ست سوم
درحالی آغاز شد که شاگردان سلیمانی شروع خوبی

داشتند زهرا زارعی در دو مورد به داور بازی معترض
شد و زهرا نجاتی به جای وی وارد زمین شد .در این
ست ملی پوشان با روحیه و قدرت بیشتر و اشتباهات
کمتری موفق شدند حریف خود را با نتیجه  ۲۵بر
 ۱۹شکست دهند.
در ست چهارم نیز با دریافت و دفاع خوب با نتیجه
 ۲۵بر  ۲۱پیروز شدند تا ملی پوشان کشورمان در
این بازی با نتیجه  ۳بر یک به پیروزی دست یابند.
تیم ملی ایران در مسابقه دوم خود امروز از ساعت
 ۱۰:۳۰به وقت محلی به مصاف اندونزی میروند.
ت
نداپنجه باشی و معصومه زارعــی دو والیبالیس 
خراسانی حاضر در این رقابتها هستند.

خبر

سرویس ورزشی

در حالی که هشت هفته از رقابتهای لیگ برتر فوتبال
کشور میگذرد ،پدیده مشهد در حالی که مدت زیــادی به
شروع بازیهای جام ملتهای آسیا نمانده است صدرنشین
این رقابتهاست و در جام حذفی نیز گام به مرحله بعدی
ایــن رقابتها گذاشته اســت .از طــرف دیگر شائبهها برای
سرمربیگری تیم ملی به پایان رسیده و همه میدانند کارلوس
کیروش در هفتمین سال حضور در ایران برای بار دوم در جام
ملتهای آسیا روی نیمکت تیم ملی خواهد نشست و اکنون در
حال آمادهسازی تیم برای حضور پرقدرت در این رقابتهاست
و این را خوب میداند که با پتانسیل کنونی که تیم ملی فوتبال
ایران دارد همه انتظار قهرمانی از تیم وی دارند ،البته که انتظار
زیادی نیست و شاید هر مربی دیگری هم جای وی بود همین
انتظار از او میرفت.
کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه
بازی تدارکاتی با بولیوی  28فوتبالیست از پنج تیم باشگاهی
داخلی و  14باشگاه خارجی را به اردوی تیم ملی دعوت کرد
که جای بازیکنان تیم پدیده به عنوان تیم صدر جدول لیگ برتر
فوتبال در این ترکیب خالی است.

هر چند برخی بردهای نخست تیم پدیده درلیگ برتر را
اتفاقی و مقطعی دانستند اما تداوم پیروزیهای این تیم با وجود
مشکالت مالی فراوان نشان داد صدرنشینی پدیده با قدرت و از
روی شایستگی صورت گرفته لذا این سئوال در ذهن بسیاری
از هــواداران پدیده نقش بست که چرا صدرنشین لیگ برتر
نمایندهای در تیم ملی ندارد؟
به نقل از ایرنا ،رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی در این
خصوص گفت :کیروش حتی یکبار برای دیدن بازی تیم پدیده
به عنوان صدرنشین لیگ برتر به مشهد نیامده و به این تیم
بیتوجه است.
مهدی برادران افزود :برخی تیمهای لیگ برتر که امروز چند
بازیکن در ترکیب تیم ملی دارند وقتی برای بازیهای لیگ برتر
به مشهد آمده بودند از نتیجه تساوی با تیم پدیده اظهار رضایت
میکردند که این امر نشان میدهد پدیده از نظر فردی و تیمی
دارای یک فوتبال سطح باالست که مظلوم واقع شده است.
وی با بیان اینکه پدیده خود را به مردم ثابت کرده است اظهار
داشت :ما همیشه از تیم ملی و سرمربی آن حمایت کردهایم ،اما
برای اثبات پدیده به کارلوس کیروش ،صدرنشینی این تیم در
لیگ برتر باید تداوم یابد.
کاپیتان تیم فوتبال پدیده نیز گفت :پدیده توان ،استعداد و
بازیکنان خوبی برای حضور در ترکیب تیم ملی دارد.
محمدرضا خلعتبری که تمایل چندانی به اظهارنظر درباره تیم
ملی فوتبال نداشت افزود :به نظر سرمربی تیم ملی و انتخاب وی
احترام میگذارم.
سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان نیز که به فوتبال مشهد
اشراف کامل دارد گفت :کارلوس کیروش همچون بسیاری از
مربیان بزرگ و صاحب نام به بازیکنان قدیمی خود اتکا دارد و
اهل تغییر دادن فهرست تیمش نیست.
عباس چمنیان افزود :در ترکیب جدید تیم نیز تغییرات زیاد به
چشم نمیخورد ،لذا انتظاری نیز نباید برای حضور بازیکنان تیم

پدیده در ترکیب جدید تیم ملی داشت.
وی ادامه داد :از طرفی تیم پدیده در فصل جاری نشان داد
موفقیتهایش به بازیکنان و مهرههای فردی و شاخص تیم متکی
نیست و کار تیمی و ویژگیهای جمعی پدیده موجب موفقیتها و
صدرنشینی این تیم شده است.
این مربی باسابقه مشهدی اظهار داشت :طبیعی است مربیان
در تشکیل تیمهای ملی ترجیح دهند از بازیکنان تک ستاره و
شاخص هر تیم دعوت نمایند هرچند این موضوع به معنای
نداشتن بازیکن شایسته در پدیده نیست ،اما واقعیت این
است صدرنشینی پدیده نتیجه تالش تیمی آن است تا حضور
چهرههای شاخص.
تالش خبرنگار ایرنا برای تماس با یحیی گلمحمدی سرمربی
تیم فوتبال پدیده و جویا شدن نظر وی دراین خصوص به نتیجه
نرسید.
اما وی در نشست مطبوعاتی پس از بازی جمعه گذشته تیمش
با فوالد خوزستان گفته بود :عدم حضور بازیکنان پدیده در تیم
ملی برای ما بهتر است ،هرچند بازیکنان باید با بازیهای بهتر
زمینه تغییر عقیده سرمربی تیم ملی و حضور خود در آن تیم را
فراهم کنند.
بر اساس اعالم فدراسیون فوتبال ،تیم ملی ایران قرار است به
منظور کسب آمادگی بیشتر برای حضور در جام ملتهای آسیا
در دومین دیدار تدارکاتی خود به مصاف بولیوی برود .کارلوس
کی روش از  28نفر برای شرکت در اردوی آمادگی تیم ملی
دعوت نمود که شش بازیکن از تیم استقالل تهران ،سه نفر از تیم
تراکتورسازی تبریز ،دو نفر از تیم پرسپولیس تهران و یک بازیکن
از هریک از تیمهای ذوبآهن و سایپا به این اردو دعوت شدهاند.
تیم فوتبال پدیده با  17امتیاز صدرنشین لیگ برتر فوتبال است
و تیمهای سایپا ،پرسپولیس ،تراکتورسازی تبریز ،ذوبآهن و
استقالل به ترتیب در ردههای دوم ،سوم ،ششم ،هشتم و یازدهم
لیگ جای دارند.

رئیس هیئت ورزش روستایی و باز یهای بومی
و محلی خراسان رضــوی گفت :در طول نیمه
نخست امسال پنج میلیارد و  150میلیون ریال
برای تجهیز  103خانه ورزش روستایی در سطح
استان هزینه شد.
محمدرضا خوش باطن در این خصوص اظهار
کرد :در این مدت  ۱۰۳خانه ورزش روستایی به
میزهای فوتبال دستی ،پینگ پنگ ،شطرنج و
دستگاه دارت همراه با پایه ،تاتامی و تو پهای
فوتبال ،والیبال و فوتسال تجهیز شدهاند .در
هر روستا که فضایی بــرای ایجاد خانه ورزش
روستایی وجود داشته باشد آمادگی داریم آن را
به امکانات ورزشی مورد نیاز مجهز کنیم .طبق
پیشبینی در صــورت آمــاده بــودن اعتبارات تا
پایان امسال  ۵۰خانه ورزش روستایی دیگر
نیز در سطح استان به لــوازم مورد نیاز تجهیز
میشوند.

برگزاری رقابتهای جودو در
مشهد

رئیس هیئت جـــودو ،جوجیستو و کــوراش
خــراســان رضــوی از بــرگــزاری مسابقات جودو
جوانان مشهد گرامیداشت پیشکسوت ارزنده
استان اسماعیل تاثری خبر داد.
حسین محمودی بــا بیان ایــن خبر گفت:
رقابتهای جودو گرامیداشت استاد پیشکسوت
اسماعیل تاثری قوی در سالن جــودو دهقان
مجموعه ورزشی مرحوم جعفریان مشهد برگزار
شد .در این دوره از رقابتها جودوکاران ارزنده
مشهدی از باشگاههای شهید چمران ،آینده
داران پارس ،کارگران ،جوانان اسالمی ،پوریای
ولی ،شهید وحدتی ،رزم آوران ،قدس ،آ کادمی
ملی پوشان ،عدالت و  ...شرکت داشتند .رئیس
هیئت جودو ،جوجیتسو و کوراش خراسان رضوی
ادامــه داد :محمد برخوردار ،محمدسرکوهی،
امیرحسین محمدی فرخد ،محمد شمشیری،
حامد قرایی ،حامد باقرنیا ،مرتضی مختارزاده و
علی زارع زاده به ترتیب در اوزان  ۵۵تا ۱۰۰+
کیلوگرم مقام نخست را کسب کردند.
گفتنی است ،در پایان این مسابقات از زحمات
پیشکسوت ارزنــده و مربی قهرمان پرور جودو
خراسان رضوی و داور ممتاز رشته جودو و بین
المللی کــوراش شهر مشهد استاد اسماعیل
تاثری قوی تجلیل شد.

لیگبرتروالیبالبانواناز24آبانآغازمیشود
مراسم قرعهکشی لیگ برتر
والیبال بانوان امــروز در محل
فدراسیون برگزار شد که البته برنامه
تیمها مشخص نشد!
تیمهای پیکان ،ذوب آهن اصفهان ،نامی نو اصفهان،
شهرداری مشهد ،شهرداری سمنان ،نشاط ُمهر فارس
(عسلویه) ،امید ایران و توپکا (بابلسر) مازندران اعالم
آمادگی کردهاند.
نکته جالب اینکه تیم ملی امید بانوان نیز در لیگ
حضور خواهد داشت .برخی از مربیان به حضور تیم
امید و اینکه تیمهای دیگر چگونه از بازیکنان استفاده
کنند معترض بودند که در نهایت اعالم شد تیمهای
شرکت کننده هر کدام از بازیکنان امید را میخواهند

است .ورزشگاههای پنج هزار نفره نیشابور و  15هزار
نفره سبزوار نیز در این فهرست قرار دارند که اخیرا
از اعتبار سفر رئیس جمهوری به خراسان رضوی
مبالغی برای تکمیل آنها تخصیص یافته است .معاون
امور توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان
رضوی نیز گفت :این استان  87هزار و  600ورزشکار
سازماندهی شده دارد که در سه هزار مکان ورزشی
عمومی ،خصوصی و دولتی فعالیت دارند.
امیر زارعی افــزود :فعالیتهای ورزشی که در این
اماکن مسقف و روباز صورت میگیرد شامل رشتههای
رزمی و توپی ،فردی و گروهی است .اماکنی نظیر
ورزشگاهها ،استخرها و پارکهای آبی نیز در این
فهرست قرار دارند.

جای خالی ستارههای پدیده در تیم ملی

 ۵،1میلیارد ریــال صرف ورزش
روستایی در خراسان رضوی

کارنامه مربیگری
وی درباره سابقه ورزشی خود گفت :مربی بدنساز
تیمهای ابومسلم ،پاس تهران ،تیم فوتسال شنسای
ساوه قهرمان لیگ برتر ،نفت تهران ،استیل آذین،
تیم فوتسال سازمان آب خراسان رضوی ،همای
تهران و آب و فاضالب مشهد را برعهده داشتهام.
قهرمان اعزامی به مسابقات سیزم ارتشهای
جهانی به کشور سوئد دربــاره کارنامه و عناوین
مربیگری خود افــزود :مانند هر ورزشکار دیگر
بعد از پایان دوران ورزش قهرمانی با حضور در
چند کالس مربیگری موفق شدم دوره مربیگری
آمادگی جسمانی در آب زیر نظر فدراسیون جهانی،
مربیگری فوتسال ،بدنسازی ،سرمربی تیم پنج گانه
نظامی ارتش اعزامی به مسابقات سیزم ،قهرمان
دو صحرانوردی ،مربیگری درجه یک بینالمللی در
رشته دو و میدانی ،را اخذ نمایم.
پیشکسوت کیست؟
وی دربــاره معنای واقعی ورزشکار پیشکسوت
گفت :هر ورزشکار سابقی را نمیتوان پیشکسوت
در خور احترام و در انــدازه الگو شدن دانست.
ورزشکار سابقی پیشکسوت است که الیق راهنمایی
بوده و وجودش نشانه خیر و برکت و خوبی و رفتارش
سرمشق نیکی و جوانمردی باشد .پیشکسوت
چه بخواهد و چه نخواهد در تیررس نگاه مردم و
جامعه است .همه رفتار او ،کردار او و نوع صحبت و
حتی حرکات بدنش را تحت نظر میگیرند ،چرا که
میخواهند چون او باشند و از او الگو بگیرند ،چنین
فردی دیگر مال خودش نمیتواند باشد ،او تعلق به
همه جامعه دارد و بنابراین باید از خودش مواظبت
نماید تا آسیبی به باورهای عمومی وارد نشود.
وی همچنین درباره تعریف ورزشکار اضافه کرد:
هر فردی که ورزش کرد ورزشکار نیست .چرا که در
فرهنگ ما ،برای ورزشکار حرمت بزرگ در نظر گرفته
میشود .در فرهنگ ما واژه ورزشکار بر کسی داللت
میکند که ورزش کرده و یا میکند و از ورزش شرف
گرفته و شریف شده است.
حرف پایانی :تقاضا از مدیران استان
وی از مدیران و مسئوالن اجرایی استان به
خصوص شــورای شهر و شهردار خاضعانه تقاضا
کرد برای ترویج و توسعه سالمتی جامعه با ارائه
بستههای تشویقی ،خدمات رفاهی و اطالعرسانی
صحیح شرایط قرار گرفتن ورزش صبحگاهی را در
سبد خانوادهها فراهم کنند تا جامعهای سالم را
بسازیم.

 155پروژه ورزشی نیمه تمام در استان
رئیس گــروه نظارت فنی بر
اماکن ورزشــی اداره کل ورزش
و جــوانــان خــراســان رضــوی گفت:
تکمیل  155پروژه ورزشی نیمه تمام در این استان
نیازمند تامین چهار هزار و  100میلیارد ریال اعتبار
است.
فرزاد آقابیگی افــزود :عمده طرحهای نیمه تمام
ورزشی در خراسان رضوی شامل پروژههایی هستند
که که ساخت آنها در اختیار شرکت توسعه و تجهیز
اماکن ورزشی کشور است .به گزارش ایرنا ،وی ادامه
داد :سالن شش هــزار نفره مجموعه ورزشــی ثامن
االئمه(ع) مشهد از جمله طرحهای کالن ورزشی
نیمه تمام است که اجرای آن مقداری پیشرفت داشته

خبر

طبق قوانین میتوانند در اختیار بگیرند .مبلغ ورودیه
لیگ نیز با تخفیف  5میلیون تومانی 15 ،میلیون تومان
عنوان شد .بعد از پرداخت ورودیه لیگ ،برنامه مسابقات
اعالم خواهد شد .همچنین حاضران در جلسه با
انتخاب بازیکن برتر و اخالق در سوپر لیگ  ۹۷موافقت
کردند .رقابتهای لیگ برتر روزهای پنجشنبه راس
ساعت  ۱۵در شهرهای میزبان برگزار میشود .زمان
آغاز رقابت ها به همراه برنامه بازی ها پس از تکمیل
مدارک تیم ها در سایت فدراسیون درج می شود .نایب
رئیس بانوان از شروع بازیها در آبان ماه خبر داد که
زمان دقیق به زودی اعالم میشود .قرار است مسابقات
از  24آبان آغاز شود و تیمها تا  30مهر فرصت دارند
قراردادها خود را بفرستند.

خبر
سلطانیفر :ایزدیار با عزت و افتخار
طال گرفت
وزیر ورزش و جوانان با ابراز خرسندی از قهرمانی شناگر
ایرانی در بازیهای پاراآسیایی  ۲۰۱۸تأکید کرد ،او با عزت
و افتخار موفق به کسب مدال طال شده است.
مسعود سلطانیفر به دنبال قهرمانی شاهین ایزدیار در
ماده  ۱۰۰پروانه مسابقات شنای بازیهای پاراآسیایی
 ۲۰۱۸ضمن بیان این مطلب اظهار داشت :کسب مدال
طالی شاهین ایزدیار که نخستین مدال طالی کاروان ایران
ً
بود را تبریک میگویم .انصافا مسابقه خیلی مهیجی بود و
رقابت بسیار نزدیک .شاهین با نفر دوم این بخش حدود ۵۴
صدم ثانیه فاصله داشت و با عزت و اقتدار توانست قهرمان
شود.
به گزارش مهر ،وی کاروان ایران در سومین دوره بازیهای
پاراآسیایی را کاروانی بسیار مجهز ،آماده ،باانگیزه و مصمم
دانست و گفت :ما امیدواریم همانطور که بچههایمان در
بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸توانستند بیشترین مدال را در
بازیهای آسیایی بعد از پیروزی انقالب کسب کنند ،در
اینجا هم بچههای پارالمپیکی افتخار بچههای المپیکی را
تکمیل کنند.
وزیــر ورزش و جــوانــان با یـــادآوری اینکه ورزشــکــاران
پارالمپیکی ایــران بعد از بازیهای پاراآسیایی گوانگژو
روندی روبه رشد داشتهاند ،خاطر نشان کرد :در گوانگژو
ً
 ۲۷مــدال طال کسب کردیم و مجموعا  ۸۰مــدال ،در
ً
اینچئون  ۲۷طال کسب کردیم و مجموعا  ۱۲۰مدال .آقای
خسرویوفا و بچههای دستاندرکار پاراآسیایی ما قول
دادهاند حمله کنند برای مقام سوم ،چون ما در دو دوره
گذشته پاراآسیایی چهارم شدیم .البته ما به لحاظ تعداد

ورزشکار و مالحظات فرهنگی که برای حضور در برخی از
رشتهها داریم ،محدودیتهایی در مقایسه با کاروانهای
چین ،کره و ژاپن داریم .آنها کاروانهای گستردهای دارند.
سلطانیفر با تمجید دوباره از کاروان ایران در بازیهای
پاراآسیایی  ۲۰۱۸گفت :بازیهای پاراآسیایی آوردگــاه
انسانهای بــااراده است ،انسانهایی که بر خالف تصور
ظاهری که همه فکر میکنند معلولیت دارنــد ،خیلی با
انگیزه و اراده تالش میکنند ،تا نام ایران را پرآوازه و برای
ملت ایران افتخار کسب کنند ،عزت و غرور ملی را باال ببرند
و باعث وحدت ملی مردم شوند.
وی یــادآور شد :خوشبختانه در سال  ۹۷که سال پر
رویــدادی را داشتیم در ابتدا پیروزیهای درخشان تیم
ملی فوتبال در جام جهانی  ۲۰۱۸را شاهد بودیم و در آنجا
استثناییترین نتایج در گروه مرگ کسب شد .بعد از آن
بچههای ما در بازیهای آسیایی توانستند افتخارآفرینی
کنند و در خیلی از رشتهها نتایج تاریخی از خود برجای
گذاشتند .در برخی از رشتهها  ۳۰سال ۴۰ ،سال یا ۵۰
سال بودیم مدال نیاورده بودیم که بچهها در بازیهای
آسیایی  ۲۰۱۸موفق به کسب مدال شدند .من خیلی
خوشبینم به نتایج کاروان پاراآسیایی ایران در اندونزی.
وزیر ورزش و جوانان همچنین اظهار کرد :امروز در محل
برگزاری مسابقات و دهکده که ورزشکاران را میدیدم همه
مصمم و بااراده بودند و به دنبال این هستند که موجبات
عزت ایران و ایرانی را فراهم آورند.
سلطانیفر در مــورد نحوه پــرداخــت جوایز نقدی به
ورزشکاران افتخارآفرین در پاراآسیایی هم گفت :جوایز
نقدی را کمیته پارالمپیک براساس ضوابطی که دارد،
پرداخت خواهد کــرد .پــاداشهــای دیگر را ما پرداخت
خواهیم کرد.
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با تصویب  ،CFTدالر وارد کانال  ۱۱هزار تومان شد/اظهارات ضد ایرانی منتسب به رئیس جمهوری عراق ساختگی است
واعظی :تصویب  CFTدرمجلس نمایش وحدت و مردمساالری دینی بود /نتانیاهو و پوتین دیدار میکنند

خبر
با بررسی ایــن لوایح در مجلس
مخالفتی ندارم
رییس مجلس شــورای اسالمی در ادامــه بررسی
الیحه  CFTمتن استفساریه و پاسخ رهبر معظم
انقالب اسالمی را در مورد لوایح مرتبط با FATF
قرائت کرد ،در این نامه آمده است :با بررسی این
لوایح در مجلس مخالفتی ندارم.
علی الریجانی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس
متن پاسخ حضرت آیـتا ...خامنهای که به وسیله
سید علیاصغر حجازی به وی ابالغ شده بود را به
شرح زیر قرائت کرد:
«جناب آقای دکتر الریجانی رییس محترم مجلس
با سالم تحیت
در پی استفساریه تلفنی جنابعالی نسبت به مخالف
و عدم مخالفت مقام معظم رهبری مدظلهالعالی با
بررسی لوایح چهارگانه و کنوانسیونها در مجلس
شورای اسالمی ،به دنبال فرمایشان معظم له در دیدار
با نمایندگان ،مقام معظم رهبری فرمودند' :آنچه که
من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و
کنوانسیونها گفتم مربوط به اصل کنوانسیونها
بود ،نه کنوانسیون خاص .لذا با بررسی این لوایح در
مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی
کند .تدبیر فوق قبالً در زمان استفسار به طور شفاهی
به جنابعالی ابالغ شده بود».
**الریجانی :تلقی این بود که رهبری مخالف لوایح
چهارگانه  FATFهستند
علی الریجانی پیش از قرائت این نامه اظهارداشت:
رهبر معظم انقالب در دیدار با نمایندگان نکاتی را
بیان کردند که تلقی این بود که ایشان مخالف لوایح
چهارگانه  FATFهستند از این رو این لوایح را ما دو
ماه مسکوت گذاشتیم و الزم دیدیم موضوع تعیین
تکلیف شود .وی به نامه خود به رهبر معظم انقالب
اشاره کرد و اظهار داشت :در این نامه بیان کردم اگر
نظر شما مخالف با این لوایح است ما این را در مجلس
کنار بگذاریم .وی همچنین گفت :دفتر رهبر معظم
انقالب در پاسخ به نامه بنده در نامه ای به اینجانب
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بیان کردند که این نامه توسط آقای حجازی به بنده
ابالغ شد /.ایرنا
آغاز اجرای توافق سوچی در ادلب سوریه
با انتقال سالحهای سنگین تروریست ها
خبرگزاری آناتولی ترکیه اعالم کرد ،در اجرای
توافق سوچی درباره ادلب ،کار انتقال سالحهای
سنگین در خطوط تماس عناصر مخالف تروریستی
با نیروهای ارتش سوریه آغاز شده است .آناتولی به
نقل از «ناجی مصطفی» که او را سخنگوی «جبهه
آزادیبخش ملی سوریه» و از گروههای وابسته به
ارتــش آزاد سوریه خواند ،اعــام کرد که نیروهای
مخالف دولت سوریه در ادلب در چهارچوب توافق
حاصله میان ترکیه و روسیه در شهر سوچی ،کار
انتقال سالحهای سنگین را به خارج از مناطق تعیین
شده ،آغاز کردهاند.
وقــوع درگیریهای شدید میان
تروریست ها در ادلب
درگیری بین برخی از شخصیتهای برجسته
معارضان تشدید شده و آنها هیأت عالی مذاکرات
برخاسته از کنفرانس ریاض را به قبول دیدگاه روسیه
برای حل بحران سوریه متهم کردند؛ موضوعی که
"یحیی العریضی" سخنگوی هیأت عالی مذاکرات را
به واکنش واداشت و او معترضان را هوچیگر خطاب
کرد .از سوی دیگر ،روز جمعه گذشته در پی درگیری
بین گروه تروریستی بین «هیأت تحریر الشام» و
«الجبهة الوطنیة للتحریر» در روستای کفر حلب در
غرب حلب دو کودک کشته و یک تن زخمی شدند.
برخی فعاالن گفتند ،این درگیریها در پی حمله
گروه تروریستی تحریرالشام به معترضان در روستای
کفر حلب صورت گرفت .این در حالی است که رقابت
شدیدی بین هیأت تحریر الشام و الجبهة الوطنیة
للتحریر برای کنترل بر شهر ادلب بعد از توافق روسیه
و ترکیه درباره این شهر وجود دارد.
آغاز عملیات امنیتی «گسترده» الحشد
الشعبی در عمق صحرای غربی االنبار
روز گذشته ،عملیات امنیتی «گسترده» نیروهای

الحشد الشعبی برای تأمین امنیت صحرای غربی
استان االنبار آغــاز شد .در همین راستا« ،احمد
نصرا »...معاون فرمانده عملیات الحشد الشعبی
در محور غرب االنبار روز شنبه گفت :یگان مشترک
فرماندهی عملیات الحشد و لشکر ۱۳با همکاری
سازمان اطالعات نظامی ،این عملیات را از منطقه
«السرجه» واقع در صحرای غربی االنبار آغاز کرده
تا به مناطق «ام تینه»« ،مقالع ابراهیم» و«الخرجه»
برسند .نصرا ...افزود« :نیروهای الحشد الشعبی به
عملیات امنیتی خود در عمق صحرای غربی االنبار
ادامه میدهند ،تا کنترل بیشتر مناطق استان را
از چنگ تروریستها خارج کنند و در دست خود
بگیرند ».وی تأکید کــرد« :ایــن عملیات با هدف
پاکسازی و تأمین امنیت مناطق مزبور که در آن
عناصر داعش به دلیل دور دست بودن این مناطق و
فقدان امنیت حضور دارند ،صورت میگیرد».
پایان سفر دو هفته ای محمد جواد
ظریف به نیویورک
محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجه جمهوری
اسالمی ایــران که به منظور شرکت در هفتاد و
سومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد
به نیویورک سفر کرده بود ،شب گذشته (شنبه)
به تهران بازگشت .وزیر امور خارجه بیش از صد
برنامه کاری اعم از دیــدار و مذاکره با مقامات و
شخصیتهای خارجی به ویــژه همتایان خود،
سخنرانی در مجامع بین المللی و اندیشکده های
آمریکایی ،نشستهای چند جانبه با موضوعات
منطقه ای و بین المللی و نیز گفت وگو با رسانههای
معتبر بین المللی و آمریکایی در ایــن سفر دو
هفته ای داشــت .ظریف ـ که در ایــن سفر سید
عباس عراقچی معاون سیاسیاش او را همراهی
میکرد ـ در مدت حضور در نیویورک ،در نشست
وزرای خارجه ایران و گروه  ۴+۱به منظور رایزنی
برای حفظ برجام شرکت کرد .وی به همراه حسن
روحانی ،رئیس جمهور به نیویورک رفت و همزمان
با حضور روحانی و پس از بازگشت رئیس جمهور به

ایران نیز با برخی مقامات و همتایان خود دیدار و
درباره مسائل دوجانبه و تحوالت منطقه ای و بین
المللی به گفت وگو نشست .دیدار با وزرای خارجه
آلــمــان ،انگلیس ،فرانسه ،عمان ،هند ،چین،
اتریش ،هلند ،اسلوونی ،سوریه ،ونزوئال ،رومانی،
نروژ ،پرتغال ،سوئد و  ...از جمله این دیدارها بود.
رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران
همچنین با فدریکا موگرینی ،مسئول سیاست
خارجی اتحادیه اروپا ویان کوبیش ،نماینده ویژه
دبیرکل سازمان ملل در امور عراق دیدار و گفت
وگو کرد .وی همچنین در نشست سه جانبه ای
با همتایان روس و ترکیه ای خود دربــاره آخرین
تحوالت سوریه و توافق ادلب شرکت کرد.
با تصویب  ،CFTدالر وارد کانال  ۱۱هزار
تومان شد
پس از تصویب  CFTدر مجلس ،گزارشها از بازار
ارز از ریزش قیمتها حکایت دارد.هم اکنون دالر وارد
کانال  ۱۱هزار تومان شده و روند روند کاهش قیمت
ارز همچنان ادامه دارد .روند کاهش قیمت دالر هم
اکنون به گونه ای است که حتی در کانال داللهای
ارزی نیز این موضوع مشاهده میشود /.انتخاب
قطعنامه اروپا ،عربستان و امارات را عصبانی
کرد :پس ایران کجاست؟
طی اقدامی که تاثیر چندانی در روند جنگ ندارد،
پارلمان اروپا قطعنامه جدیدی را در مورد اوضاع یمن
صادر کرد ،که تمرکز آن بر روی تجاوزهای سعودی-
اماراتی بود ،بدون اینکه نامی از ایران یا حزب ا ...ذکر
شود ،همین مساله ،باعث شد ابوظبی این قطعنامه را
مغرضانه و جانبدارانه بداند /.انتخاب
واعظی :تصویب  CFTدرمجلس نمایش
وحدت و مردمساالری دینی بود
رییس دفتر رییس جمهوری با قدردانی از مجلس
شورای اسالمی برای تصویب الیحه الحاق ایران به
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (،)CFT
گفت :آنچه امروز (یکشنبه) در مجلس اتفاق افتاد،
نمایش مقتدرانه وحدت ،دموکراسی و پویایی سیاسی

در کشور بود /.ایرنا
 942اخاللگر بازار ارز و سکه به پلیس
پایتخت احضار شدند
رئیس پلیس پایتخت اعالم کرد 942 :سوداگر و
اخاللگر بازار ارز و سکه به درخواست بانک مرکزی و با
همکاری دستگاه قضا احضار شدهاند /.ایرنا
بزرگترین محموله قاچاق هروئین
پیش از ارسال به اروپا کشف شد
بزرگترین محموله قاچاق هروئین به میزان یک
هزار و  75کیلوگرم توسط سربازان گمنام امام زمان
(عج) در اداره کل اطالعات استان آذربایجان غربی
پیش از ارسال به اروپا ،کشف و ضبط شد /.ایرنا
قوه قضاییه تمام قد در کنار دولت
ایستاده است
معاون اول قوه قضاییه گفت :برای رفع مشکالت
جامعه به صورت تمام قد کنار دولت ایستادهایم.
حجت االسالم غالمحسین محسنی اژهایتاکید کرد:
دولت باید با توجه به ظرفیت قوای دیگر ،همه درک،
فهم ،تالش و اقداماتش را برای رفع مشکالت مردم
بکار گیرد البته قوه قضاییه در این راستا تمام قد برای
کمک به دولت در راستای رفع مشکالت موجود در
جامعه ایستاده است / .ایرنا
اظهارات ضد ایرانی منتسب به رئیس
جمهوری عراق ساختگی است
مشاور رسانه ای 'برهم صالح' رئیس جمهوری عراق
با تکذیب سخنان منتشر شده به نقل از وی علیه
ایــران تاکید کرد که سیاست عراق بر وجود روابط
حسنه با همه کشورهای همسایه به خصوص ایران
است /.ایرنا
رشد  13درصدی صادرات غیرنفتی و
کاهش  12درصدی واردات در  6ماه
آمار جدید تجارت خارجی گمرک در نیمه نخست
امسال ،بیانگر صادرات غیرنفتی به میزان  23میلیارد
و  123میلیون دالر است که نسبت به مدت مشابه
پارسال  12.99درصد افزایش داشته و در مقابل آن،
واردات به  22میلیارد و  182میلیون دالر رسیده که

نسبت به پارسال  11.93درصد کاهش یافته است/.
ایرنا
سربازهخامنشیدرموزهملیرونماییشد
سردیس سرباز هخامنشی بعد از  ۸۰سال دوری از
کشور ،دقیقههایی قبل ،در موزه ملی ایران رونمایی
شد .سردیس سرباز هخامنشی در بخش ایران باستان
موزه ملی ایران رونمایی شد و قرار است به مدت ۱۲
روز در این بخش از موزه به نمایش درآید /.ایسنا
نتانیاهو و پوتین دیدار میکنند
نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعالم کرد که با
رئیس جمهوری روسیه برای انجام یک دیدار فوری
میان دو طــرف به توافق رسیده اســت .بنیامین
نتانیاهو ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آغاز
نشست کابینه اظهار کرد :کمی قبلتر با والدیمیر
پوتین ،رئیس جمهوری روسیه به منظور برگزاری یک
نشست با هدف هماهنگی امنیتی میان دو طرف
توافق کردیم .وی گفت :اسرائیل همچنان تالش
خواهد کرد تا مانع از پایگاهسازی نظامی ایران در
سوریه و انتقال سالحهای مرگبار به حزبا ...لبنان
شود /.ایسنا
شورای اروپا خواهان پایان مناقشه با
روسیه است
شورای اروپا در نظر دارد در نشست روز سه شنبه
خود راههای پایان دادن به مناقشات سالهای اخیر
با روسیه را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی
پرسه ،شورای اروپا در اطالعیهای با اشاره به اینکه
مناقشات اروپا با روسیه بیش از  ۴است که به طول
انجامیده ،اعــام کــرد :اعضای شــورای اروپــا قرار
است دستور کار نشست روز سه شنبه خود را به حل
مناقشات اروپا -روسیه اختصاص دهند.
ایــن در حالی اســت که از اواســط ســال ۲۰۱۴
میالدی اروپا در راستای اعمال تحریمهای خود علیه
روسیه ناشی از الحاق شبهجزیره کریمه به این کشور
 ۱۸نماینده روس در مجمع پارلمانی شورای اروپا از
حق رأی دادن محروم هستند.

موافقت الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به ()cft

ســـامــانــه
پــیــامــک مــردمــی

100080888

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به آقای هادی عبدلی فرزند اسداله بشماره ملی 0700342109ابالغ میگردد که خانم اعظم ژاله
فرزند علی اکبر بشماره ملی  0700395350به استناد سند نکاحیه بشماره  6663مورخ  1381/12/12دفتر
ازدواج 26زاوه مبادرت به صدور اجراییه ای به کالسه 9700692و به تعداد 220قطعه سکه بهار آزادی علیه شما
نموده است و چون برابر گزارش مورخه1397/07/03مامور پست تربت حیدریه آدرس شناسائی نگردیده لذا به
استناد ماده  18آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به شما ابالغ می گردد که اجرائیه از تاریخ انتشار
این آگهی ابالغ شده محسوب و ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت و به جز
آگهیمزایدهآگهیدیگریمنتشرنخواهدشد.
تاریخ انتشار 1397/07/16 :
هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271002065مورخه 1397/06/18هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای /برات میراب معینی فرزند محمد بشماره
شناسنامه 17صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 125/45متر مربع قسمتی از پالک 71اصلی بخش 9مشهد واقع در خیابن گاز مسلم شمالی 7پالک 424اعیان متعلق به خود متقاضی و
عرصه موقوفه قهارقلی میرزا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م .الف720 :
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/07/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/08/02 :
حمیدرضا افشار  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139760306271002054هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای /مرتضی ابراهیمی طاهرآباد فرزند حسینعلی بشماره شناسنامه
 6صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  1212/95متر مربع قسمتی از پالک  50اصلی بخش  9مشهد واقع در شهید آوینی  34جالل آبادی  6پالک  23خریداری از مالک رسمی آقای اکبر هنرمند
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م .الف718:
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/07/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/08/02 :
حمیدرضا افشار  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271001954مورخه 1397/06/06هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای /رجبعلی ستوده فرزند علی اصغر بشماره
شناسنامه  183صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  2055/90متر مربع قسمتی از پالک  50اصلی بخش  9مشهد واقع در شهید آوینی  34جالل آبادی  5قطعه  6خریداری از مالک رسمی
محمدجعفر گنابادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م .الف716 :
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/07/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/08/02 :
حمیدرضا افشار  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1397/03/18- 139760306006000335هیات دوم موضوع قانون
تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکتربتحیدریهتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیاقایمحمودمعصومیفرزندمحمدبشمارهشناسنامهشماره
 14صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  139/10مترمربع (یکصد و سی و نه مترو ده صدم متر مربع) قسمتی از پالک  202فرعی واقع در اراضی منصوریه پالک  242اصلی دهستان
اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه از محل مالکیت قهری ورثه قربانعلی باقری فر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/07/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/08/02 :
هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  1397/06/26-139760306007000878کالسه پرونده 97/44
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای /خانم علی محمد رحمتی یزدی
فرزند احمد بشماره شناسنامه  27صادره از تربت جام در یک قطعه زمین محصور دارای بنا به مساحت  199/1متر مربع پالک  19فرعی از  -732اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  13حوزه ثبت ملک تربت جام
از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/06/31 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/16 :
سید مجتبی جوادزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1396/10/22-139660306006002862هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای /خانم سید حسن موسوی فرزند سید محمد بشماره
شناسنامه 2013صادره ازتربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 166.75متر مربع(یکصدو شصت و شش متر و هفتاد و پنج صدم مترمربع)قسمتی از پالک 2159فرعی واقع در اراضی قندشتن
پالک  225اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم زهرا شجیمی قندشتنی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/06/31 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/16 :
هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

